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SR/XV-270-24(7)-SS/19           Poznań, dnia 01.08.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

SR/XV-270-24-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 42 próżnociąg położniczy jałowy, 

jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany 

uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm 

posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 

90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym 

wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz 

kolorowym czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara, z wbudowanym zaworem 

bezpieczeństwa? Rodzaj miseczki do wyboru. 

Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową  obsługę,  a 

rodzącej kobiecie maksymalny komfort. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuści. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 55, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego 

pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym 

wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa 

Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów 

cytologicznych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pytanie nr 1, Pakiet nr 16, pozycja 1  

Czy zamawiający dopuści rozmiar 50 x 89 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Pytanie nr 2, Pakiet nr 20, pozycja 1  

Czy zamawiający dopuści długość 700 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Pytanie nr 3, Pakiet nr 53, pozycja 3  

Czy zamawiający dopuści kolor biały? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Pytanie nr 4, Pakiet nr 53, pozycja 5  

Czy zamawiający dopuści rozmiar 210x90? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Tak. 

Ad. 4. SIWZ. 
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PYTANIE: 

Pakiet 40  

poz. 3. Czy zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o całkowitej pojemności 

2300 ml? 

 

Czy Zamawiający oczekuje próbek pojemników na wezwanie czy wraz z ofertą? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza pojemniki o poj. 2300 ml. 

Próbki składane są na wezwanie. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet 49 

W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej czterech różnych typów 

rękawic prosimy o wydzielenie każdego typu do odrębnego pakietu tj. poz. 1-4; poz. 5-7; poz. 8; poz. 

9-11.  

 

2. Pakiet 49, pozycja 1-4 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy warstwa przeciwdrobnoustrojowa ma być od 

wewnętrznej strony rękawicy? 

 

3. Pakiet 49, pozycja 4  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozm. XL pakowanych po 90 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

 

4. Pakiet 49, pozycja 9-11  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 150 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. SIWZ. 

Ad. 2. SIWZ. 

Ad.3. Tak. 

Ad. 4. SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1-8 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację w jakiej ilości należy złożyć próbki do każdej 

pozycji z pakietu do oceny jakościowej. 

 

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji czepków 

chirurgicznych, wykonanych z jednolitej na całej powierzchni i przewiewnej włókniny 

polipropylenowej, czepki wiązane na troki, pakowane w kartonik po 100 szt., kolor zielony.  

 

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 6 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów 

w kolorze ciemnoniebieskim. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 26 poz. 8 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów 

w o wymiarach 80 x 130 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 49 poz. 1,2,3,4: 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań, u l .  Mickiewicza 2  

 
 

 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach 

wysokiej jakości alternatywnych rękawic o cechach:  

Poz. 1,2,3,4 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe o właściwościach bakteriobójczych - 

udokumentowana skuteczność bakteriobójcza zgodnie z ASTM D7907 na min. 4 bakterie: 

Staphylococcus  aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa 

(potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium). Kolor fioletowy: 

zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach, dodatkowo pokrycie 

powierzchni zewnętrznej tlenem singletowym, pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice 

chlorowane, łatwe w nakładaniu. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone Deklaracją Zgodności UE. 

Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z 

adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie 

z normą EN 16523-1: 8 substancji (tj. 40% wodorotlenek sodu na 6 poziomie, 30% nadtlenek wodoru 

na 1 pozomie, 37% formaldehyd na 4 poziomie, 3% nadtlenek wodoru na 6 poziomie, 4% aldehyd 

glutarowy na 6 poziomie, 10% formaldehyd na 6 poziomie, 40% chlorek sodu na 5 poziomie, 4% 

glukonian chlorheksydyny na 6 poziomie). Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą 

ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. 

 

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 49 poz. 5,6,7: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach 

wysokiej jakości alternatywnych rękawic o cechach: 

Poz. 5,6,7 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą, skłonną do 

alergii, potwierdzone testem klinicznym wg. zmodyfikowanej metody Draize-95 (potwierdzone 

raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), wewnątrz polimeryzowane  

i chlorowane, kolor niebieski, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0. Na 

opakowaniu fabrycznie oznakowanie zgodności z normami: EN 455 1-4, EN 420, EN ISO 374-1, EN 

374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, ASTM D 6978, ASTM F 1671. Odporne na 

przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1: 8 substancji  

z czasem ochrony na co najmniej 3 poziomie, odporne na działanie substancji chemicznych zgodnie z 

ISO 374-1 – Typ C. Przebadane wg ASTM D6978 (15 substancji). Fabryczne oznakowanie 

dopuszczenia do kontaktu z żywnością. 100 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem 

wymaganej ilości rękawic. 

 

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 49 poz. 5,6,7: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach 

wysokiej jakości alternatywnych rękawic o cechach: 

Poz 9,10,11- Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niejałowe w kolorze fioletowym: 

przedłużony mankiet min. 265 mm, zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową 

teksturą na palcach. Zgodność z normą EN 455 potwierdzone raportem z badań, oznakowane jako 

wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III (Rozporządzenie (UE) 

2016/425). Odporność na poziomie 6 (metoda badania: EN 374-3:2003) na 2 substancje (40% 

wodorotlenek sodu oraz 50% kwas siarkowy) – potwierdzone certyfikatem WE. Ponadto odporność na 

poziomie 6 (metoda badania: EN 374-3:2003) na substancje: bromek etydyny 5 %, kwas 

chlorowodorowy 10% oraz odporność na poziomie 4 na substancje: kwas chlorowodorowy 25% oraz 

kwas octowy 10% - potwierdzone raportem z badania wykonanego w laboratorium niezależnym – 

dokument wystawiony przez producenta.   

 

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 50 poz. 1,2,3: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic 

o nieznacznie różniącej się od wymogu Zamawiającego zawartości protein, wynoszącej  

≤ 17 ug/g. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ. 
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Ad. 2. Dopuści. 

Ad. 3. Dopuści. 

Ad. 4. Dopuści. 

Ad. 5. Dopuszcza. 

Ad. 6. SIWZ. 

Ad. 7. SIWZ. 

Ad. 8. Dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Prosimy o dodanie do projektu umowy Wnosimy o zmianę postanowienia § 3 ust. 3 projekt umowy i 

nadanie mu następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku 

zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara 

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

w formie aneksu.” 

ODPOWIEDŹ: 

Projekt umowy pozostaje bez zamiany. 

 

PYTANIE: 

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody 

Zamawiającego na cesję wierzytelności. 

ODPOWIEDŹ: 

Projekt umowy pozostaje bez zamiany. 

 

PYTANIE: 

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich 

zmniejszenie do wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki - w § 6 ust. 1 lit. a) projektu umowy oraz do 

wysokości 5 % - w § 6 ust. 1 lit. b), c) i d) i § 6 ust. 3 projektu umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Projekt umowy pozostaje bez zamiany. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 62 pozycja 2 

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. 

Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do 

zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do 

kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na 

wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora 

pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, 

cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z 

cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 

ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, 

niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i 

zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr 

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

Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne 

sposoby. 

2/Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał skalowanie od 1 cm 

umożliwiające precyzyjny pomiar nawet niewielkich ilości moczu oraz dwuświatłowy dren i zastawkę 

w łączniku do cewnika foley, uniemożliwiającą cofanie się moczu do pacjenta, co zmniejsza ryzyko 

wystąpienia zakażenia. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuszcza. 
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PYTANIE: 

Pakiet 71 pozycja 1 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej  G18 (1,2mmx 25mm) bez otworów bocznych, 

jałową, pakowaną po 100 szt.  

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje igieł tępych w długościach 25 

mm, 40mm lub 50 mm do wyboru przez Zamawiającego przy każdorazowym składaniu 

zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. SIWZ. 

Ad. 2. SIWZ. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet 20. Czy Zamawiający wymaga prowadnicy wykonanej z plecionki włókien żywicznych, 

wzmocnionej? 

2. Pakiet 20. Czy Zamawiający wymaga prowadnicy zapakowanej w sztywny futerał? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Dopuszcza. 

Ad. 2. Dopuszcza. 

PYTANIE: 

1. Pakiet nr 43, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła jednorazowego o wym. 160x210 cm. Pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ.  

 

2. Pakiet nr 43, poz.3 

Czy Zamawiający oczekuje komplet medyczny złożony z 3 części – poszwa, poszewka, prześcieradło? 

 

3. Pakiet nr 43, poz.4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszul w kolorze niebieskim? 

 

4. Pakiet nr 43, poz.6 

Czy Zamawiający dopuści Ubranie chirurgiczne w kolorze niebieskim ? 

 

5. Pakiet nr 43, poz.7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek opatrunkowych w dwóch rozmiarach L i XL 

w op. a’ 2 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości? tj. 150 op. a’ 2 szt.? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji nr 7 do osobnego pakietu. 

 

6. Pakiet nr 43, poz.7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek opatrunkowych w dwóch rozmiarach L i XL 

w op. a’ 3 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 100op. a’ 3 szt.? lub op. a’ 100 szt. z 

przeliczeniem wymaganej ilości tj. 3op. a’ 100 szt.? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji nr 7 do osobnego pakietu. 

 

7. Pakietu nr 44 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli rolki o długości 50 mb.?  

 

8. Pakiet nr 45 

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 101x225 cm (+-2cm.)? 

 

9. Pakiet nr 45 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga podkładu o chłonności min. 4000 ml/m2?  
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10. Pakiet nr 58 

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki 

testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i 

wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem. 

 

11. Pakiet nr 58 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny za opakowania a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej 

ilości tj. 4 op. a’ 50 szt. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Tak. 

Ad. 4. Tak. 

Ad. 5. SIWZ. 

Ad. 6. SIWZ. 

Ad. 7. Tak. 

Ad. 8. Dopuszcza. 

Ad. 9. Min. 2000, dopuszcza 4000. 

Ad. 10. Dopuszcza. 

Ad. 11. Dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 7 

Prosimy o wydzielenie  z pakietu nr 7 pozycji 1,2,3 co pozwoli większej ilości  podmiotów 

wystartować i zaproponować korzystną ofertę dla Zamawiającego. 

 

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 7 pozycja 1 

Prosimy o dopuszczenie: 

Szczoteczka do higieny jamy z miękką, atraumatyczną, główką z wbudowaną funkcją odsysania. 

Odsysanie od góry główki i od dołu. Szczoteczka z jednolitego odlewu zapobiegająca 

przypadkowemu wypadaniu włosa i aspiracji przez pacjenta do płuc. Możliwość kontroli odsysania. 

Pakowana pojedynczo. Mikrobiologicznie czysta 

  

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 7 pozycja 2  

Prosimy o dopuszczenie: 

Szczoteczka medyczna do higieny jamy ustnej z jednolitego odlewu z małą główką, bez funkcji 

odsysania, mikrobiologicznie czysta. 

  

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 7 pozycja 3  

Prosimy o dopuszczenie: 

Szczoteczka do higieny jamy z miękką, atraumatyczną, elastyczną, gumową/ silikonową główką z 

wbudowaną funkcją odsysania. Możliwość kontroli odsysania. Odsysanie całą powierzchnią główki. 

Pakowana pojedynczo. Mikrobiologicznie czysta. 

  

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 7 pozycja 3  

Prosimy o dopuszczenie: 

Pojedynczy zestaw szczoteczka z chlorcheksydyną  W składzie:  - szczoteczka  z miękką 

atraumatyczną główką z funkcją odsysania. Szczoteczka z jednolitego odlewu zapobiegająca 

przypadkowemu wypadaniu włosia. W zestawie saszetka  z Chlorhexydyną 0,12%,  kubek/dozownik, 

gąbka. 
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Pytanie 6 – dotyczy pakietu 29 

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularków wykonanych z 

opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie  lecznicze, 

wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie 

litery Y, co powoduje, ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się 

okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania u skrajnych 

wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiające skuteczne umiejscowienie 

oraz całkowite bezbolesne odklejanie. Dostępne rozmiary: 30-38 cm, 24-33 cm, 20-28 cm. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę i utworzy nowy pakiet. 

Ad. 2. Dopuszcza. 

Ad. 3. Dopuszcza. 

Ad. 4. Dopuszcza. 

Ad. 5. Dopuszcza. 

Ad. 6. Dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Pytanie dotyczy §6 ust. 1 pkt a) 

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, 

liczonego za każdy dzień zwłoki. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet 17, poz.1-2 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

2. Pakiet 21, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

3. Pakiet 21, poz. 5 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

4. Pakiet 21, poz. 12-13 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

5. Pakiet 21, poz. 15 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

6. Pakiet 26, poz. 1-2 

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji 

BFE 99,5% aerozoli biologicznych? 

 

7. Pakiet 26, poz. 1-2 

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 

 

8. Pakiet 26, poz. 3 
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Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w 

troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 

g/m2,bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 

cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 

cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? 

 

9. Pakiet 26, poz. 3-5 

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania 

zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje 

również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość 

produktu i jego wartości użytkowe. 

 

10. Pakiet 26, poz. 5 

Czy zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym, z zieloną lamówką? 

 

11. Pakiet 26, poz. 6 

Czy  zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 

5 cm, wiązany z boku i na szyi , wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m2 + polietylen PE, w 

kolorze białym, o długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu -100 szt. w kartonie, 

Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, 

niesterylna? 

 

12. Pakiet 26, poz. 7 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

13. Pakiet 26, poz. 7 

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu 

na plecach, wiązany w talii, fartuch w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, 

zakończony białym mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, 

niesterylny? 

 

14. Pakiet 26, poz. 7 

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z 

bawełnianym ściągaczem? 

 

15. Pakiet 26, poz. 8 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

16. Pakiet 26, poz. 8 

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak o 

wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze 

uniwersalnym? 

 

17. Pakiet 27, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

18. Pakiet 28, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści miskę 4 litry, jednorazową, o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm? 
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19. Pakiet 28, poz.2 

Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm? 

 

20. Pakiet 28, poz.2 

Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40 mm? 

 

21. Pakiet 29, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści rozmiary okularków: rozmiar Regular-33-38 cm, „12,6 – 14,9” (obwód 

czołowo-potyliczny); rozmiar Preemie -26-32 cm,  „10,4 – 12,6” (obwód czołowo-potyliczny); 

rozmiar Micro-20-25 cm,  „7,87 – 10,4” (obwód czołowo-potyliczny)? 

 

22. Pakiet 29, poz. 1 

Czy zamawiający  dopuści okularki jednoczęściowe, mocowane wokół głowy, posiadają dwa 

niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne 

dopasowanie, ergonomiczne? 

 

23. Pakiet 30, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

24. Pakiet 30, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 

5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do 

opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w 

części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 

1,2(+/-1 mm)? 

 

25. Pakiet 39, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,5-0,8 litra? 

 

26. Pakiet 48, poz.1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

27. Pakiet 43, poz. 1, poz.3 

Prosimy o wydzielenie poz.1 oraz poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 

umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen 

oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

 

28. Pakiet 43, poz.1 

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 

odpowiednim dokumentem? 

 

29. Pakiet 44, poz.1 

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?  

 

30. Pakiet 44, poz.1 

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości 

i lepszej wchłanialności? 

 

31. Pakiet 44, poz.1 
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Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną 

folię? 

 

32. Pakiet 44, poz.1 

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 

pozytywną opinię? 

 

33. Pakiet 44, poz.1 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

 

34. Pakiet 44, poz.1 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie 

o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 

 

35. Pakiet 44, poz.1 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

 

36. Pakiet 44, poz.1 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm? 

 

37. Pakiet 44, poz.1 

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 

 

38. Pakiet 44, poz.1 

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 

 

39. Pakiet 55, poz.1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

40. Pakiet 62, poz.1,3,4 

Prosimy o wydzielenie poz.1 i poz.3,4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 

umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen 

oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

 

41. Pakiet 62, poz.3 

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T 

i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z 

medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka 

worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, możliwość stosowania do 7 dni 

oświadczone przez producenta? 

 

42. Pakiet 62, poz.3 

Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta o możliwości zastosowania worka do 7 dni i 

odstąpi od wymogu informacji nadrukowanej na opakowaniu? 

 

43. Pakiet 62, poz.1 oraz poz.3 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 
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Ad. 2.Tak. 

Ad. 3. Tak 

Ad. 4. Tak. 

Ad. 5. Tak. 

Ad. 6. SIWZ. 

Ad. 7. SIWZ. 

Ad. 8. Tak. 

Ad. 9. SIWZ. 

Ad. 10. SIWZ. 

Ad. 11. Dopuści. 

Ad. 12. Tak. 

Ad. 13. Tak. 

Ad. 14. Dopuszcza. 

Ad. 15. SIWZ. 

Ad. 16. Nie. 

Ad. 17. Tak. 

Ad. 18. Tak. 

Ad. 19. Tak. 

Ad. 20. Tak. 

Ad. 21. Tak. 

Ad. 22.Nie. 

Ad. 23. Tak. 

Ad. 24. Tak. 

Ad. 25. SIWZ. 

Ad. 26. Tak. 

Ad. 27. SIWZ. 

Ad. 28. Nie dotyczy. 

Ad. 29. Dopuszcza. 

Ad. 30. Dopuszcza. 

Ad. 31. Tak. 

Ad. 32.Dopuszcza. 

Ad. 33. Dopuszcza. 

Ad. 34. Dopuszcza. 

Ad. 35. SIWZ. 

Ad. 36. SIWZ. 

Ad. 37. SIWZ. 

Ad. 38. Dopuszcza. 

Ad. 39. Tak. 

Ad. 40. SIWZ. 

Ad. 41. Dopuszcza. 

Ad. 42. SIWZ. 

Ad. 43. Tak. 

 

 


