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Do Oferentów 
 
 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę drobnego 
jednorazowego sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji, gdy dany oferent nie należy 
do żadnej grupy kapitałowej? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy: zadanie nr 18, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie odrębnego zadania? 
Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a 
Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy: zadanie nr 18, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek jednorazowych pakowanych po 20 szt. 
w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 4  
Dotyczy: wzór umowy § 7 ust. 1 pkt. 1.1 lit. a, b, c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 7 ust. 1 pkt. 1.1 lit. 
a), b), c) do 0,1 % wartości dostawy? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 5  
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania opasek na rękę wykonanych z 
miękkiego tworzywa PCV. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 6 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 5 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Basenu sanitarnego wykonanego z 
polipropylenu/tworzywa nadającego się do sterylizacji i dezynfekcji. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIE NR 7 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kaczki jednorazowej, wykonanej z 
masy papierowej bez zatyczki.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 8 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny 
SMMMS, rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm. 
Fartuch pakowany dodatkowo w serwetę włókninową.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 9 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowego, jałowego fartucha 
chirurgicznego owiniętego w serwetę włókninową.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 10 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kompletu chirurgicznego z trzema 
kieszeniami: jedna na górze i dwie na dole.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 11 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania czepków medycznych, okrągłych o 
gramaturze 16 g/m2.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 12 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania koszuli pacjenta wykonanej z 
włókniny SMS o gramaturze min. 30 g/m2.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 13 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania koszuli pacjenta wykonanej z 
włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 14 
Dotyczy: zadanie nr 8, poz. 2 
Czy Zamawiający miał na myśli z zadaniu nr 8 poz. 2 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 2011 r. i polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania 
rozmazów cytologicznych?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
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PYTANIE NR 15 
Dotyczy: zadanie nr 39 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 39 oczekuje rurek w rozmiarach od 7 do 10 mm (w odstępach 
co 1 mm) do wyboru?  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 16 
Dotyczy: zadanie nr 18, poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych po 25 szt. z 
przeliczeniem ilości, tj. 240 op.?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 17 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie długości rolek?  
ODPOWIEDŹ – Minimum 50 metrów (patrz: zmiana załącznika nr 3 do SIWZ). 
 
PYTANIE NR 18 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 1-31 
Proszę, aby Zamawiający podał numery referencyjne (kody) nici.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 19 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic diagnostycznych 
będących wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony indywidualnej kategorii I.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 20 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic chirurgicznych będących 
wyrobem medycznym klasy IIa i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 21 
Dotyczy: zadanie nr 21, poz. 5-6 
Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Sony 
czy też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 22 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kaczki jednorazowej, wykonanej z 
masy papierowej bez zatyczki.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 23 
Dotyczy: zadanie nr 44, poz. 1 
Prosimy o podanie ilości wymaganych elektrod w opakowaniu. Czy Zamawiający dopuści 
opakowania po 50 sztuk elektrod?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 24 
Dotyczy: wzór umowy § 4 ust. 5  
Co Zamawiający miała na myśli pod pojęciem rozładowania i rozlokowania? Czy chodzi o 
dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-
burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 4 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu)? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania 
towaru czy też roznoszenia.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający miał na myśli tzw. system burta-burta.  
 
PYTANIE NR 25 
Dotyczy: zadanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuści pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, kompatybilny z igłą z 
echogeniczną końcówką w pełni widoczną w USG, igła jednorazowa, sterylna, ze 
zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami 
umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz z przodu rękojeści. Długość strzału 22 mm. Rękojeść w 
kształcie prostokąta – uniemożliwiające stoczeniu się urządzenia ze stolika i wyślizgnięciu się 
z ręki, obsługa jedną ręką, precyzyjne i wygodny sposób naciągnięcia igły – w pełni 
kontrolowany i szybki, automatyczna blokada przed wystrzałem. Rozmiary oznaczone 
kolorami. Pakowane po 10 szt. 
Rozmiary:  
Dla średnicy 14G – dł. 10, 15 i 20 cm 
Dla średnicy 16G, 18G – dł. 10, 15, 20, 25 cm 
Dla średnicy 20G – dł. 10 i 15  
Dodatkowo możliwość wyboru okienka biopsyjnego o wielkości 15mm?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 26 
Dotyczy: zadanie nr 44 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 44 równoważnej elektrody EKG o 
rozmiarze 45 x 43 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 27 
Dotyczy: zadanie nr 16 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby igły do termolezji, dla zwiększenia bezpieczeństwa, 
posiadały uchwyt kodowany kolorem wraz z informacją o rozmiarze igły w G i mm?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 28 
Dotyczy: zadanie nr 12 
Czy Zamawiający pod pojęciem „pole opisu białe” ma na myśli pole uzyskane poprzez 
nałożenie emalii, czy pole uzyskane przez wytrawianie chemiczne?   
ODPOWIEDŹ –Zamawiający miał na myśli pole uzyskane przez wytrawianie chemiczne. 
 
PYTANIE NR 29 
Dotyczy: zadanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuści szkiełka o rozmiarach 76x26x1 mm zgodnych z normą ISO 8037?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 30 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o gładkiej powierzchni z teksturą na końcach palców.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 31 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o będących wyrobem medycznym klasy I.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 32 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 1 
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Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości 
opakowań.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 33 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o będących wyrobem medycznym klasy IIa?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 34 
Dotyczy: zadanie nr 43 
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o doprecyzowanie, jakiej średnicy króćce filtrów 
są wymagane dla filtrów do ssaków z pozycji 1 i 2 (prosimy o podanie zewnętrznych średnic 
króćców wejściowych i wyjściowych filtrów). Informacja ta jest niezbędna do dobrania 
odpowiednich filtrów.   
ODPOWIEDŹ – Ssak Nev Askir: 0,8 cm oraz 1,3 cm.  
 
PYTANIE NR 35 
Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt 
równoważny: Cewnik Foley’a CH6, z balonem 3ml, pozostałe parametry bez zmian?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 36 
Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 9 
Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 9 wymaga:  
„Cewnik urologiczny typu Nelaton CH 8 - CH-20 wykonany z medycznego PVC, 
półprzeźroczysty konektor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika, karbowana 
wewnętrzna część konektora.” Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 9 wyrazi zgodę na 
zaoferowanie jako produkt równoważny: 
Cewnik urologiczny typu Nelaton CH 8 - CH-20 wykonany z medycznego PVC, 
nieprzeźroczysty konektor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika, gładka 
wewnętrzna część konektora, o odpowiednim cylindrycznym, stożkowym kształcie, wykonany 
z tworzywa o podwyższonej elastyczności i sprężystości, zapewniający właściwe 
uszczelnienie i dopasowanie cewnika, przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 37 
Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 10 
Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 10 wymaga: 
„Cewnik urologiczny typu Tiemanna CH 6 - CH-20 wykonany z medycznego PVC, 
półprzeźroczysty konektor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika, karbowana 
wewnętrzna część konektora: 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt 
równoważny: 
„Cewnik urologiczny typu Tiemanna CH 6 - CH-20 wykonany z medycznego PVC, 
nieprzeźroczysty konektor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika, gładka 
wewnętrzna część konektora, o odpowiednim cylindrycznym, stożkowym kształcie, wykonany 
z tworzywa o podwyższonej elastyczności i sprężystości, zapewniający właściwe 
uszczelnienie i dopasowanie cewnika?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 38 
Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 11-13 
Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 11-13 wymaga: 
„Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, jałowy, pakowany pojedynczo, zakończony 
atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej 
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powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Cewniki do odsysania mają być 
oznaczone rozmiarem i barwnym kodem na cewniku.” 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 11 -13 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt 
równoważny: 
„Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, jałowy, pakowany pojedynczo, zakończony 
atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, 
barwnym kodem na cewniku i rozmiarem umieszczonym na opakowaniu jednostkowym  
i odstąpi od wymogu:  
- dwoma otworami bocznymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu 
centralnego.  
- cewniki do odsysania mają być oznaczone rozmiarem na cewniku.” 
gdyż powyższe opisy preferują 1 producenta. 
Uzasadnienie: Mniejsza łączna powierzchnia otworów bocznych od powierzchni otworu 
centralnego nie ma żadnego uzasadnienia medycznego. Nie poprawia to jakości odsysania. 
Umieszczenie rozmiaru cewnika na opakowaniu oraz oznaczenie rozmiaru barwnym 
konektorem gwarantuje jednoznaczną identyfikację?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 39 
Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 11-13 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 11 -13 wyrazi zgodę na zaoferowanie  
Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z dwoma otworami naprzemianległymi 
umieszczonymi współosiowo, pozostałe parametry bez zmian?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 40 
Dotyczy: zadanie nr 26, poz. 1 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 26, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt 
równoważny: 
Filtr antybakteryjny do repiratora. Filtr HME - filtr antybakteryjny-antywirusowy dla dorosłych. 
Elektrostatyczny. Maksymalny czas użytkowania: 24h.  
- 10-krotnie wyższa wydajność filtracji bakteryjnej pow. 99,9999%.  i wydajność wirusowa pow. 
99,999%.  
- z portem CO2. Połączenie ISO (mm) 22F/15M i 22M/15F. Pakowany pojedynczo.  
- korzystniejsza, o szerszym zakresie objętość oddechowa pacjenta 150-1500 ml.  
- mała martwa przestrzeń: 44 ml.  
- bardzo wysoki poziom nawilżania 36,8 (mgH2O/l) 30mg /VT500.  
- korzystna rezystancja (cm H2O): max. 2.2, 60 LPM.  
- Niższa waga filtra: 24 g  
Informacje dotyczące rodzaju filtra, nr katalogowy, objętości oddechowej, przestrzeni martwej, 
skuteczności bakteryjnej i wirusowej, poziomu nawilżania, wadze, dacie produkcji i ważności 
umieszczone na opakowaniu jednostkowym celem identyfikacji produktu?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 41 
Dotyczy: zadanie nr 28, poz. 1-2 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 28, poz. 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produktów 
równoważnych: 
Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml), pozostałe parametry bez zmian?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.  
 
PYTANIE NR 42 
Dotyczy: zadanie nr 31, poz. 1 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 31, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produktów 
równoważnych nakłuwaczy jednorazowych: 
- igła 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – zielony 
- igła 23 G, głębokość nakłucia 1,8 mm – niebieski, pozostałe parametry bez zmian?   
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ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 43 
Dotyczy: zadanie nr 38, poz. 1 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 38, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt 
równoważny: 
Rurka intubacyjna z mankietem, sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-
papier. Rurka wykonana z miękkiego PVC, posiada znacznik RTG na całej długości rurki oraz 
boczny otwór Murphy’ego, skalowana co 2 cm. Rurka posiada niskociśnieniowy mankiet z 
kontrastującym balonikiem kontrolnym, 2 znaczniki głębokości umożliwiające kontrolę 
położenia rurki oraz informację o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, baloniku 
kontrolnym oraz na korpusie rurki). Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
 Dodatkowo dla lepszego bezpieczeństwa balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i 
rozmiaru?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 44 
Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 0,5-0,8 litra?   
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 45 
Dotyczy: zadanie nr 38, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.    
 
PYTANIE NR 46 
Dotyczy: zadanie nr 10, poz. 1 
Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 
samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągniecie 
niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi?   
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  
 
PYTANIE NR 47 
Dotyczy: zadanie nr 10, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 48 
Dotyczy: zadanie nr 13, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 49 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.   
 
PYTANIE NR 50 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z papierową wkładką z trzema polami 
umożliwiającymi wpisanie nazwiska, łóżka, płci oraz daty, wkładka o długości 80 mm? 
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ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 51 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 52 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 53 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania 
z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, 
zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, 
niesterylny? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.    
 
PYTANIE NR 54 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 3 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z 
bawełnianym ściągaczem?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.    
 
PYTANIE NR 55 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 6 
Czy zamawiający dopuści kaczkę z masy papierowej o wymiarach 250 mm x 110 mm x 120 
mm, poj. 800 ml, o przesiąkalności min. 4 godziny?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.   
 
PYTANIE NR 56 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 57 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 8 
Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm, 
odporność na przesiąkanie: 4 h, temperatura odporności: 35 °C, pojemność max. 900 ml, poj. 
Użytkowa 300 ml??   
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 58 
Dotyczy: zadanie nr 15, poz. 2-3 
Prosimy o wydzielenie poz. 2-3 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?   
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  
 
PYTANIE NR 59 
Dotyczy: zadanie nr 20, poz. 1-2 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.   
 
PYTANIE NR 60 
Dotyczy: zadanie nr 22, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 13 cm?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 61 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca 
potwierdzi odpowiednim dokumentem?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 62 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 63 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją 
miękkości i lepszej wchłanialności?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 64 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia 
dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, 
posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu 
zbiorczego?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 65 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy wymaga się, aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w 
oddzielną folię?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga.  
 
PYTANIE NR 66 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod 
kresowy, na-zwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, 
ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, 
certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% 
PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej 
celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)??   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 67 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i 
uzyskał pozytywną opinię?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 10 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

PYTANIE NR 68 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy wymaga się, aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 69 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy wymaga się, aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga.  
 
PYTANIE NR 70 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
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?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 71 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 72 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 73 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-2 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 74 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1 
Czy wymaga się, aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 75 
Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 5-7 
Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 23 pozycji nr 5-7 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 
23 A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu 
Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu?   
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 76 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 4, 5, 7-10 
Prosimy o wydzielenie poz. 4, 5, 7-10 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?   
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 77 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 4-5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 11 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

PYTANIE NR 78 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 4 
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 
16 g/m2, w kolorze zielonym? 
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 79 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 
68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze 
uniwersalnym.  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 80 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 7-8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 81 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 82 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 10 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z 
bawełnianym ściągaczem?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 83 
Dotyczy: zadanie nr 29, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem, typ prosty, wykonaną z 
nietoksycznego materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją 
użytkowania), rozmiary M -L, dren o przekroju prostym – długość 200 cm, sztywnik na nos, 
sterylna?   
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 84 
Dotyczy: zadanie nr 34 
Wnosimy o podanie rozmiaru klipsów tytanowych do laparoskopii w zadaniu 34. (m/L, L).   
ODPOWIEDŹ – Rozmiar m/L. 
 
PYTANIE NR 85 
Dotyczy: zadanie nr 24 
Czy Zamawiający oczekuje, aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały 
okres ważności 5 lat od daty produkcji?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga.  
 
PYTANIE NR 86 
Dotyczy: zadanie nr 34 
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że 
oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla 
tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego 
ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 
3 Tesli?  
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Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w 
rezonansie magnetycznym?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga.  
 
PYTANIE NR 87 
Dotyczy: zadanie nr 34 
Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie 
samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w 
dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i 
innych wymaganych informacji.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 88 
Dotyczy: zadanie nr 34 
Czy Zamawiający wymaga, aby klipsy były pakowane w zasobnikach po 4 lub 6 szt. do 
wyboru przez Zamawiającego.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga.  
 
PYTANIE NR 89 
Dotyczy: zapisów SIWZ 
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w w/w 
postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające 
dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę 
umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym 
dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty 
przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na 
skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania 
dokumentów za zgodność z oryginałem. 
Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę 
umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.  
ODPOWIEDŹ – Tak.  
 
PYTANIE NR 90 
Dotyczy: zapisów SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 
stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących 
nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - 
„Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do 
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z 
ofertą, w sytuacji, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone 
wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że 
jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy.”.  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 91 
Dotyczy: projekt umowy § 6 ust. 9, 10 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na 5 dni 
roboczych. 
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i 
następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 13 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

wymiana towaru w ciągu 2,3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu 
wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi 
znamiona świadczenia niemożliwego.  
ODPOWIEDŹ – Nie.  
 
PYTANIE NR 92 
Dotyczy: projekt umowy § 7 ust. 1, 2 
Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 10% od wartości 
netto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości niezrealizowanej części umowy brutto. 
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia. 
ODPOWIEDŹ – Nie.  
 
PYTANIE NR 93 
Dotyczy: projekt umowy § 7 ust. 5 
W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w ust 
następującej treści: […] po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego 
wykonania zobowiązania.  
ODPOWIEDŹ – Nie.  
 
PYTANIE NR 94 
Dotyczy: zadanie nr 13, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda 
pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment 
w pakiecie.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  
 
PYTANIE NR 95 
Dotyczy: zadanie nr 15, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych o długości drenu 150 cm, 
średnica zewnętrzna 2,5 mm, średnica wewnętrzna 1,2 mm do leków światłoczułych. 
Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty 
jakościowej i cenowej na wymagany asortyment w zadaniu. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 96 
Dotyczy: zadanie nr 15, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych o długości drenu 150 cm, 
średnica zewnętrzna 2,5 mm, średnica wewnętrzna 1,6 mm do leków światłoczułych. 
Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty 
jakościowej i cenowej na wymagany asortyment w zadaniu.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 97 
Dotyczy: zadanie nr 15, poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu 
jednostkowym typu folia. Jest bowiem ona bardziej wytrzymale od opakowaniu typu blister – 
pack.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 98 
Dotyczy: zadanie nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a CH6 z balonem o pojemności 3 ml?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 99 
Dotyczy: zadanie nr 2, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton z nieprzezroczystym konektorem?  
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ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 100 
Dotyczy: zadanie nr 2, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann z nieprzezroczystym konektorem?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 101 
Dotyczy: zadanie nr 2, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann w rozmiarze CH8 - CH22?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 102 
Dotyczy: zadanie nr 2, poz. 11-13 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na 
opakowaniu i kolorystycznym na konektorze?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 103 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitrylowe, teksturowane na końcach 
palców?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 104 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 1 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający podając klasyfikację rękawicy miał na myśli 
wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. 
III zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 105 
Dotyczy: zadanie nr 3, poz. 2 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający podając klasyfikację rękawicy miał na myśli 
wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej 
kat. III zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 106 
Dotyczy: zadanie nr 8, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne wykonane z polistyrenu?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 107 
Dotyczy: zadanie nr 9, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z włosiem wykonanym z 
polietylenu i miękką gąbką poliuretanową?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 108 
Dotyczy: zadanie nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści szpatułki laryngologiczne w rozmiarze 150 x17 mm?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 109 
Dotyczy: zadanie nr 10, poz. 3-4 
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Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie 
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  
 
PYTANIE NR 110 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów za opakowanie a’10szt. z odpowiednim 
przeliczeniem?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 111 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’90szt. z odpowiednim 
przeliczeniem?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 112 
Dotyczy: zadanie nr 15, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przedłużacz do pomp o średnicy zew. 2,65 mm i wew. 
1,45 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 113 
Dotyczy: zadanie nr 15, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pochewki na igłę biorczą? 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2012 r. w 
sprawie leczenia krwią: Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z 
workiem, w związku z czym wymóg, aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża 
zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami: 
"Składniki krwi przetacza się za pomocą jednorazowych sterylnych zestawów (Art. 12. p. 6). 
„Przez jeden zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedna jednostkę krwi lub jej 
składnika, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu 
podaje się płyny infuzyjne” (Art. 12. p. 14) oraz „Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po 
przetoczeniu wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz 
datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2˚C do 6˚C przez 72 
godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonej chłodziarce, a następnie zutylizować w 
sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby 
nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16)?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 114 
Dotyczy: zadanie nr 18, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane po 25 szt. z przeliczeniem podanych ilości?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 115 
Dotyczy: zadanie nr 20, poz. 1-2 
Czy Zamawiający oczekuje po 300 opakowań a’1 szt?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający oczekuje 300 opakowań zbiorczych, po 144 szt. każde.  
 
PYTANIE NR 116 
Dotyczy: zadanie nr 20, poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’144 szt z odpowiednim przeliczeniem?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 117 
Dotyczy: zadanie nr 22, poz. 1 
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Czy Zamawiający dopuści pęsety o długości 13 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 118 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny SMS?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 119 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy z rękawem zakończonym elastycznym 
7,5 cm mankietem z dzianiny?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 120 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny SSMMS?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 121 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści czepki medyczne o gramaturze 18 g/m2, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 122 
Dotyczy: zadanie nr 14, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’90szt. z odpowiednim 
przeliczeniem?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 123 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o gramaturze 40 mikronów?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 124 
Dotyczy: zadanie nr 24, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o gramaturze około 45 mikronów?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 125 
Dotyczy: zadanie nr 27, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z odpowiednim przeliczeniem?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 126 
Dotyczy: zadanie nr 33, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści skalpele jednorazowe z ostrzami wykonanymi ze stali nierdzewnej?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 127 
Dotyczy: zadanie nr 33, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z odpowiednim przeliczeniem?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 128 
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Dotyczy: zadanie nr 38, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2 cm, z informacją o rozmiarze rurki 
w trzech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki)?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 129 
Dotyczy: zadanie nr 40, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne wykonane z dwóch warstw bibuły 
przedzielonej jedną warstwą folii PE w rozmiarze: dł. 48 cm x szer. 35 cm z kieszenią o 
szerokości 12 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 130 
Dotyczy: zadanie nr 42, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm wykonaną  
z nieprzemakalnej folii PE w kolorze czerwonym wzmocnioną niebieską chłonną włókninową 
warstwą o wymiarach 60 cm x 140 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 131 
Dotyczy: zadanie nr 46, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z polietylenu?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 132 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 1 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 1 dopuści igłę 35 mm przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 133 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 2 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 2 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą wzmocnioną 
40 mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 134 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 2 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 2 dopuści igłę o długości 35 mm lub 45 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 135 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 3 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 3 dopuści igłę 25 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 136 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 5 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 5 dopuści igłę 40 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 137 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 6 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 6 dopuści igłę 15 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 138 
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Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 7 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 7 dopuści szew o długości 50 cm i igłę o długości 25 
mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 139 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 8 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 8 dopuści igłę 25 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 140 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 9 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 9 dopuści igłę 35 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 141 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 10 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 10 dopuści igłę 15 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 142 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 11 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 11 dopuści szew o długości 50 cm i igłę 18 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 143 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 12 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 12 dopuści szew o długości 50 cm i igłę 25 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 144 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 13 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 13 dopuści igłę 18 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 145 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 14-15 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 14 i 15 dopuści szew o długości 50 cm i igłę 15 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 146 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 1-15 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań zwracamy się z 
prośba o wyłączenie z zdania nr 32 poz. 1-15 do osobnego zadania. Utworzenie dwóch 
odrębnych zadania z podziałem na szwy wchłanialne i niewchłanialne spowoduje 
wygenerowanie dużych znacznych oszczędności dla Zamawiającego?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający wydziela poz. 16-31 i tworzy zadanie 32A (patrz zmieniony 
załącznik nr 3 do SIWZ). 
 
PYTANIE NR 147 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 16-17 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 16 i 17 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną ½ koła 36 
mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Przy dużym rozmiarze igły oraz dużej 
grubość szwu (USP: 0 i 1) zalecamy stosowanie igieł wzmocnionych w celu zmniejszenia 
ryzyka wygięcia igły?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE NR 148 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 18 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 18 dopuści igłę o rozmiarze 26 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 149 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 25 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 25 dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła przy pozostałych 
parametrach zgodnych z SIWZ?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 150 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 26 
W zadaniu nr 32 dla pozycji nr 26 Zamawiający podał krzywiznę 1/20 koła. Czy popełniony 
został tu błąd literowy i wymagana jest igła o krzywiźnie ½ koła? Nie ma igieł chirurgicznych o 
krzywiźnie 1/20 koła?  
ODPOWIEDŹ – W formularzu nastąpił błąd. Zamawiający wymaga igły ½ koła.  
 
PYTANIE NR 151 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 27-31 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 poz. 27-31 dopuści szwy sterylizowane tlenkiem etylenu 
przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Wymagany sposób sterylizacji 
(promieniowanie gamma) właściwy jest tylko dla szwów szybko wchłanialnych. Poprzez taki 
sposób sterylizacji osłabia się strukturę szwów dzięki czemu osiąga się tzw. „rapidy”. Dla tych 
pozycji oczekuje się jednak plecionki wchłanialnej o standardowym czasie wchłaniania w 
związku z czym sterylizacja promieniami gamma nie może być zastosowana?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 152 
Dotyczy: zadanie nr 32 
Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, również długość 75 
cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 153 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 16-20 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny, 
z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-
70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, o czasie wchłaniania 180-210 dni?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 154 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 21-26 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, 
wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której 
zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% 
po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach, 
sterylizowaną tlenkiem etylenu?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 155 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 27-31 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, 
wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, 
której, zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, 
ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 
dni, sterylizowaną tlenkiem etylenu?  
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ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 156 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 16, 17, 19, 28 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 37mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 157 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 18, 29 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 26mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 158 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 25, 30, 31 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 19mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 159 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 31 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej 
kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 160 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 1 szwu o długości 90 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 161 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 2 szwu o długości 90 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 162 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 3 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą o długości 25 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 163 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 8 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą o długości 25 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 165 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 11 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą o długości 19,5 mm z nitką 4-0 o dł. 45 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 166 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 13 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą o długości 19,5 mm z nitką 5-0 o dł. 45 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
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PYTANIE NR 167 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 14 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 14 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą o długości 16,5 mm z nitką 5-0 o dł. 45 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 168 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 15 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 15 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą o długości 16,5 mm z nitką 6-0 o dł. 45 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 169 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 16-20 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 16-20 zamiast opisanych szwów 
szwy o następujacych parametrach syntetyczne szwy wchłanialne wykonane z pojedyńczego 
włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), wykazujące 
minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczepieniu. Wchłanianie zostaje 
całkowicie zakończone w okresie 180 dni?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 170 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 16 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 16 szwu z igłą 1/2 koła okrągłą o 
długości 37 mm z nitką 1 o dł. 90 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 171 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 17 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 17 szwu z igłą 1/2 koła okrągłą o 
długości 37 mm z nitką 0 o dł. 75 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 172 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 18 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 18 szwu z igłą 1/2 koła okrągłą o 
długości 27 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 173 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 19 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 19 szwu z igłą 1/2 koła okrągłą o 
długości 37 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 174 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 20 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 20 szwu z igłą 1/2 koła okrągłą o 
długości 30 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 175 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 21-26 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 21-26 zamiast opisanych szwów 
szwy o następujących parametrach: szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru 
składającego sięz glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) 
powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość 
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nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45 – 
55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. 
Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczepienia?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 176 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 21-23 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 21-23 szwów o długości 75 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 177 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 25 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 25 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą 19 mm z nitka 5-0 o dł. 45 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 178 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 25 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 25 szwu z igłą 1/2 koła odwrotnie 
tnącą 18 mm z nitka 4-0 o dł. 45 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 179 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 26 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 26 szwu z igłą 3/8 koła okrągłą 
przyostrzoną 13 mm z nitka 5-0 o dł. 75 cm, W przypadku braku zgody Prosimy 
Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie 
złożenie ważnej oferty?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 180 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 27-31 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 27-31zamiast opisanych  szwów, 
szwy o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z tworzywa Lactomer ( 
syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), 
powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o 
początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej 
wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od 
wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane 
tlenkiem etylenu?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 181 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 27 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 27 szwu z igłą okrągłą typu narta 
o dł. 23 mm z nitką 3-0 o dł. 18 cm lub o dł. 120 cm. W przypadku braku zgody Prosimy 
Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie 
złożenie ważnej oferty?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 182 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 28 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 28 szwu z igłą 1/2 koła okrągłą o 
długości 37 mm z nitką 0 o dł. 90 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 183 
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Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 29 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 29 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą 24 mm z nitka 3-0 o dł. 75 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 184 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 30 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 30 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą 19 mm z nitka 5-0 o dł. 45 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 185 
Dotyczy: zadanie nr 32, poz. 31 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 32 poz. 31 szwu z igłą 3/8 koła 
kosmetyczną odwrotnie tnącą 19 mm z nitka 4-0 o dł. 45 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 186 
Dotyczy: zadanie nr 35 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 35 siatkę w rozmiarze 75 mm x 150 mm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 187 
Dotyczy: zadanie nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zmiany opatrunku zgodnego z 
SIWZ, jednakże w którym kompresy gazowe maja rozmiar 5 x 5 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 188 
Dotyczy: zadanie nr 6, poz. 3 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cewnikowania o następu-
jącym składzie: 
• 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M 
• 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm (barierowa) 
• 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 
• 5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm 
• 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), 20 x 20cm 
• 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 
• 1 x serweta włókninowa, 60 x 60 cm, z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa) 
• 1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g 
• 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml 
Opakowanie: 
Opakowanie typu twardy blister?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 189 
Dotyczy: zadanie nr 22, poz. 1 
Czy Zamawiający oczekuje pęsety jednorazowego użytku wykonanej ze stali nierdzewnej, 
oznaczonej symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980 
oraz z kolorystycznym oznakowaniem jednorazowości narzędzi?  
ODPOWIEDŹ - Tak. 
 
PYTANIE NR 190 
Dotyczy: zadanie nr 25, poz. 1-12 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze zgodnej z SIWZ. Proponowane przez nas serwety były 
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używane na bloku operacyjnym Państwa Szpitala. Pragniemy zaznaczyć, że nie 
odnotowaliśmy reklamacji ani uwag odnośnie chłonności i wad jakościowych?  
ODPOWIEDŹ - Tak. 
 
PYTANIE NR 191 
Dotyczy: zadanie nr 25, poz. 9, 11 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet w rozmiarach zgodnych z SIWZ, 
jednakże o średnicy otworu 7 cm?  
ODPOWIEDŹ - Tak. 
 
PYTANIE NR 192 
Dotyczy: zadanie nr 42, poz. 1 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na stolik Mayo w kolorze aqua 
(kolor niebieski z domieszką zielonego)?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 193 
Dotyczy: zadanie nr 26, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 31 gr i przestrzeni martwej 58 ml spełniający pozostałe 
wymogi SIWZ?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 194 
Dotyczy: zadanie nr 29 
Czy Zamawiający dopuści maskę z kołnierzem elastomerowym i podwójnym podbródkiem, 
która umożliwia zastosowanie jej u małych i dużych pacjentów bez wyszczególnienia rozmiaru 
S, M, L oraz bez blaszki na nos?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 195 
Dotyczy: zadanie nr 30 
Czy Zamawiający dopuści maski polietylenowe z krystalicznie przezierną kopułą i otwartym 
mankietem kodowanym kolorem zapewniającym idealną szczelność, jednorazowe, 
mikrobiologicznie czyste, wyprofilowane w sposób anatomiczny?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 196 
Dotyczy: zadanie nr 6, poz. 1 
Dot. zad. nr 6, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie: pęsetę, 5 
kompresów gazowych 8W 17N 5 cm x 5 cm, 5 tupferów w kształcie trójkąta 18 cm x 18 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 197 
Dotyczy: zadanie nr 6, poz. 1   
Dot. zad. nr 6, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie: pęsetę, 5 
kompresów gazowych 8W 17N 7,5 cm x 7,5 cm, 3 tupfery w kształcie kuli 17N 20 cm x 20 cm, 
serweta TMS 45 cm x 40 cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 198 
Dotyczy: zadanie nr 6, poz. 3 
Dot. zad. nr 6, poz. 3: czy Zamawiający dopuści by twardy blister zastępował miskę nerkową?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 199 
Dotyczy: zadanie nr 6, poz. 4 
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Dot. zad. nr 6, poz. 4: Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie: 2 kompresy 
włókninowe 40g 4W 10 cm x 20 cm, pokrowiec na stolik Mayo 145 cm x 80 cm, serwetę na 
stolik narzędziowy 190 cm x 150 cm, pokrowiec na kończynę na kończynę 75 cm x 37 cm, 
serwetę z workiem do zbiórki płynów, taśmę medyczną z włókniną?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 200 
Dotyczy: zadanie nr 6, poz. 4 
Dot. zad. nr 6, poz. 4: Czy zamawiający dopuści zestaw zawierający w składzie: kompres 
włókninowy 30 g 4W 10 cm x 20 cm, pokrowiec na stolik Mayo 145 cm x 80 cm, serwetę na 
stolik narzędziowy 190cm x 150cm, osłonę na kończynę 22 cm x 75 cm, serwetę z workiem do 
zbiórki płynów, serwetę TF 150 cm x 150cm, taśmę medyczną z włókniną?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 201 
Dotyczy: zadanie nr 19, poz. 1 
Dot. zad. nr 19, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na przewody o wymiarach 
15cm x 250cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 202 
Dotyczy: zadanie nr 25, poz. 9-12 
Dot. zad. nr 25, poz. 9-12: Czy zamawiający dopuści serwety nie pozwalające na repozycję, 
które dzięki czemu, podczas zabiegu, nie stwarzają zagrożenia ryzyka pod kątem 
epidemiologicznym?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 203 
Dotyczy: zadanie nr 47, poz. 1-4 
Dot. zad. nr 47, poz. 1-4: czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały falbanki 
skierowane na zewnątrz?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 204 
Dotyczy: zadanie nr 47, poz. 1-4 
Dot. zad. nr 47, poz. 1-4: czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki miały chłonność nie 
mniejszą niż: 
Rozmiar S:  2000g 
Rozmiar M: 2800g 
Rozmiar L: 3100g 
Rozmiar XL: 3100g?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 205 
Dotyczy: zadanie nr 35, poz. 1 
Dot. zad. nr 35, poz. 1: czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarach 80cm x 130cm lub 
100cm x 160cm?  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 
…………………………………………. 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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