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dory€zy: odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapylania dotycżące zamówienia w trybie podstawowym
na do§tawę rnat€riałów medycznych oraz stomatoiogicznych, zlak spftwy - G/l/zP-t]22.

l. p!!g!h - zadEni€ nr l, poz.l-l0
Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g?
wnosimy do zamawiającego o odsĘpienie od zaoferowania wyobów slerylżowanych wyłącaie w
parze wodnej i dopuszczenie wyrobów stcrylizowanych innymi metodani m,in, rl€nkiem etylenu, ,

króre z8odni€ z obowiązującym prawem spełriają normy tżw. opatnrnków inwzzyinych of^z
chir r8icznych. Dopuszczenie innych metod steryliżacji zapewni żachowanie uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania $yko awców zgodnie z zapi§ani t]slawy PZP dotyczącymi opi§u
przedmiotu zamówienia.
9d!9:4!dź:
Zamawiający zapis w slWZ pozostawia bez znrian.

2. Dvtanie _ zadrnie nr l! poz. Jrłow€
Wnosimy do Zama\łiając€go o odsąpienie od zaoferowania wyrobów sterylżowanych wyłączli€ w
parze wodnej i dopuszczenie w)robów slerylizowanych inn}mi metodami m,in, tlenkiem elylenu, ,

które z8odnie z obowią7-ującym prawom spełniają nonny tzw, opatrunków inwazyjnych oraz
chirurgi€mych. Dopuszcżcnie innych melod ster!Iizacji zapewni zachowan;e uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania \łrykonawców zgodnie z zapisarni ustawy PZP dotycżącymi opisu
przedmiotu zamówienia,
odDowiedź:
Zamawiający zapis w slWZpozostawia bez zmian,

f,.

.l.

5.

6,

7.

pE3!Ę _ zrdrni€ nr l, poŁ l l
czy uamawiający Wymaga i doptlszcza kompresy ni€sterylne, z możliwością sterylizacji ?
odDowiedź:
Zźmawiaiący znpis w sIwZ pozoslawia be7 Zmian,

p!]EDĘ - zjdrnie trr l, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści vycenę za opakowanie 'a 2 sa. w blistrze x 25 szt. btislTów, z
prz€liczeni€m ilości i zaokągleni€m w górę do pefnych opakowań?
odDowiedź:
Zamawiający zapiś w slw7 pozosiawia be7 Zmian,

p!!g!ig - żad8ni€ nr l, poe 27_28
Cry zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną w}konaną z l00% włókjen synletycznycb tj|
poliestrowych i poliam idowych Posiadająoe rożcią8liwość pow}żej 130 %o z ząink4 \łe\\nąirz
opakowania indywidualnego?
odDowi€dź:
Zamawiający dopusżcza.

Ą]Ęd9 - zadanie nr l, poz.1-3,11,ż5-29
Czy zamawiają§y wfdzieli poz, l -3, 1 1 ,25-29 do osobne8o paki€tu, taki€ rozwiążani€ pożłolj na

"łozeni€ 
konłurenryjnej ofeny. Racjonalne wydatkowanie publicrtych pieniędzyjesl dla

Zamawiające8o prior}tetem, a podział pakiefu to urnożliwia, złożęnie ofęn przEz róane lirmy
pozwoli Zamawiającemu na dokonanie łyboru oferry zgodnej z żapisami SIWZ oraz zasadfuni
uczciwej konkurencji w nyśl ustawy PZP, 8dyź większa licżba oferenlów §twarża więk§ue
moż]iwości wyboru.

94p9!,i.edź|
Zamawiający zapis w slwzpozosnwia be,, zmian.

!J!ąde - zadanie nr 2, poz,15,22
Czy z^mawiają.y wydzi.li poz, 15,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na z,łożenic

konkorencyjnej oferry?



odDowiedź|
Zamawiajacy zapis w SlWZ pozoslawia bez znlian,

8. pvtrDie _ zadanie nr 3, poz.1-3
.zl ulra,rir1.1dor(l,. konlpl.-\ l0 ,

,,dDo$icdŻ|
ZantaWiający dopLlszcZa,

9. Dvtani€ - Zsdanje nr 5, poz.10-u,18.20-22
Cu-y zamalviaj,tcy lłydzieli poz, ] 0,14 18,20_]2 do o§obnego pdkieru, takle .ozwlążanie pozwoli na/'o,,enie 

^on(l €nc, nel ol.Ę, R ,.iollill,c s) dd Lo","i. p.,'ttli.^l.^ i,..,ęa,i',..]l l'
::11.1]]"_]l::9:,pl. ]".,.m. J po!żiil pdkietu Lo umoźIiv,ja Z]ożenic ofert p.zez ńżne firfrypożsollZdnn§dJqcel)l!nadokonJniUu),boluotirtyzgodnijZZapjsamislWZoruzuasadami

1T:.]l:]i|*. $lr)il J.1,1u) P./P,.o)/u e\5,,a ^/odU|e.erloh,ltarz.l,ięL",.moz]l\\o\cl$\hDn]
odDoryiedź:
i/dn,s'1 Jc, , _p . $ ilu'./po/^,ldsj, oe,,,,l l'dn,

l0.p!|ą,L!ś, zadanic nr 5, poz. l8
Pro. .) aó\ /JnlJh !J.\ oool\.iIp,/,,/Jd) l.e/l /\\s ,lępIq.(;be.To,-edn.olanrl\rlalle
li:,: ii,]:]:,:|l]: ] : ,," ,\ oh s J l a d\U.. D, cJl"lll .fd., Jego cell \ uz1lloue ra on, a,-pelng
].:""_]l1]1::J: :1i.:,,"" -n3kU\Jnil ła opako\łaiiu ildy,vidualnym, opakowanie posiada nlz§ę
i]roLrlcenl4 podsld$o\t ( dinc Ll.hni(ż|c prżyr7adLl ()raz pogladowa (obrazkowa) inslrukcja użycia,oonn$ledż:
Zamawia jacy dopuszcza,

|1i ,,1,_"" j::,, ", ,:r]./r.l(ro$dn|_ p|^vddu Jo o,/eLc.,.ria be.,ndldnou / inl^ml.cJq ldtl) Kle(le \\ rorln( ś\ l lhl,Iu (l t,nn) żhJlmonjzowancj ) pot}ierdżaiąca brak za\łarlości flalanów?

Zamawiający wymasa.

C/),/in,l$ d Jc} w\,..l9:,,pa(o , 1,1p.p,er-'o',1l

Zdma\łjajacy wyrl]aga,

1l. p!E!LĘ _ zadani€ nr 6! poz. l
czv zamawjajac) W)dzieli poz, ] do osobnego pakicfu. iakic ro^ł,iązanie pozwo]j na z}ożetriekonku.encyjDej olaft}
odDos,iedź:
Zamawirjący' wydzie]a z zadania nr 6] poż, l jako żadanie 6A

l2, DYtanie, zadanie nr 1l! poz. l
cł żamawiający dopuści ro]ki 60 c]n x ?9,8 mt. perfoiacja co js cm?
odDowicdź:
7. nas ij"cj /aoi" q §l\\ / fo/o.|iq 1 b.,/ /|.liir

Cży zamawiając) dopuści rolki ó0 cm x ó5,36 nrt. perfo.acja co 38 cnr?
odDówicdź:
ZdlnJ$ LiJc) /Jp;ę s \|\Ą / po/o. J\, i_ b., /,| j]1

Cż} zamawiajacy dopuści podlład o unial"ch 50 cnr x45,9 tnt, peforacjł co 3.t cnl]
odDo}viedź:
żamaw jając! dopusZcza,

Czy]eżelj zamawiajacy dopuścj inna dhlgość, to c7y z pże]icżcniem za rolkę ż zaokągleniem wgó.c do pehtych opakowań?
odDowi€dź;
Zana\Ą iajac} dopuszcza,

13. Dvtanic - Zadanie nr lt, poz.2
czy zanrawiając} dopuści ro]ki ó0 cn] x 79.8 mt, pc.foracja co 38 cmi'
odDowiedź:
i/_T ls'. Jc) /.Di" .l$,/fo/UJ"\,,be/,,.i,r



czy zamawiaiący dopuści rolki 60 cm x 65.36 nt, perforacja co 38 cm?
9c.p9!!9cź:
zamawiajacy dopuszcża.

czy zamawiający dopuści podkład o §ymiarach 50 cm x 45,9 mt, perroracja co 34 cm?
odDowicdź:
Zamawiajacy dopusżcza,

cą ieżeli zatBwiający dopuści inną dlu8ość, to czy zpl2eljczeniem zarolkę zzaokĘgleniem w góĘ
do pełnych opakowań?
ggpallgcź|
Zamawiajacy dopuszcża-

14. !J!4d! _ zadanie nr l3
Prosjny od odstąpi€nia wymogu badań masowych iklinicznych, gdyżjest to parametr ograniczający
konkurencję i wskazującyjednego producenla, ajestto sprzeczne z ustawą PZP.
odDowiedź:
zalna$iając} 7apis w slWz po/onasia be,,7lnian,

ls.!t!!g!ig _ zadanie nr l8, poz l
czyzamawjający wydzielj poz, 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli rta złożeni€
konkurencyjn€j oferty-
odDowicdź:
zamawiają.y wydzie'la z zadania nr 18; poz. l jako zadanię 18A

l 6. ptlglig _ dotyczy zrpi§ów swz
cą Zamawiający wymaga, aby oferen( posiadał c€rtyfikat systemu zaźądzaniajakością Iso
900l:20] 5 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sPrzętu medycznego, sprzedaży materiałów
eksploatacyjnych i środków do sterylizacli, proj€ktowatria, rozwoju, serwisu, walidacjj oraz sprzedaży
oprogiamowania IT i pfacami projektowymi i budowlanymi? Zarnawiający ąsktrje pewność, że
oferowane Wyloby produkowane są z8odnie Z obowiąztljącymi wymaganiami i normami,
9!.pq!ś!źt
zamawiający nie \ł?naga,

l7, !y]!ą!L!c _ dotyczy pakietu nr l6
czy Zamatviający dopuści do oceny le§ly pakowane po 20 szfuk pfą zachowaniu przeliczenia ilości
wymaganycb wskażników?
sdlguścź|
zarnasiający żapis w SlWZ pozo.|awia be7 .mien

18.pt!8!i9 - dotyczy pskietu nr l5, rękDwów papierowo folio*Tch
czy Zamałiający wymaga, aby kaźda rolka rękawa była oznacżona etykietą identyfikacyjną
umieszczoną międży rękawefi a folią za&żłieczAjąc4 na której aajdują się informacje dotycące
daty prodlkcji, daty wa.aości, waTunków przechow},wania orażnumelem LoT produktu? w/w
eLykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewcntua]nc przyjęcie reklamacji prodlrktu.
9q!9Eg!ź:
zfunawiający ni€ wymaga.

19.pt!3!i9 _ dotyczy Paki€iu nr 15, rękawów papi€rowo foliowych
czy Zarnawiający wymaga, aby że względów higienicatych Ękawy zab€zpieczone byty
przezroczystą, termokurczliwą folią?
9c!9!rj§cź|
Zamawiający nie wymaga.

20.ptlglig - dotyczy P9kietu nr l5, ręk8wów paplerowo foliowTch
czy Zamawiający wymagą aby wskźnik sterylizacji miał poslać jedDoliĘo prostokąta bez
prąźków, o powierzchni nie mniejsze.j niż l cm2 zgodnie z normą PN 8ó8 ?
gc.ue!&cź|
zamawiający nie rłymaga,

21. pt!4!9 _ dotyczy Pa kietu n r 15, pozycj i n r ,'
czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw z zakładką fałdą 40lnm?



9śp9!&@:
zanawiający dopu§zcza.

22.D!!!!!9 _ dotyczy Paki€tu nr 15, pozycji nr 7
cży zamawiający dopuści do oceny fękaw z zrkładką fałdą o sżerokości 50nm?
94.p9.$.c4ź|
Zamawiający dopuszcza.

23.p!Ę!Ę - dotycą Pskietu nr 15, pozycji nr t
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw ż zakładką lałą o szerokości óOmm?
odDowiedź:
Zam3wiający dopuljzcza,

24. pt]Ęlig - do(yczy Pxki€tu nr l 5, Pozycji nr 9
Czy zamawiający ma na myśIiwskaźnik §pu IV?
odDowiedź:
żamawiajacy okre§łil klasę V,

25.q]!4E9 - dotycą Pakietu nr 15, pozycji nr 9
czy zamawhjący wymaga aby wskażTik miat posrać perforowan9go paska dającego możliwość
podzielenia testu na 2 lub 4 częścico daje 500lub l000 poj€dynczy€h rc§tów?
odoowiedź:
zamawiajacy nie wymaBa,

26.D!!tdc - dotyczy Pakietu or 15, pozycji nr 12
c4 zŃnirwiaią!.y \\Yazi zgodę na złożenie ofeny na pakiet konnolry Bowie & Dick o pammetrach
zgodnych z slwz o łymiarachi 125 mm x ] 15 mm x 15 mm?
odDowiedź:
Zamawiaiący z2pis \ł stwz pozostawia be7 zmian,

27,[E4!i9 - dotyczy Paki€tu nr l5, pozycji nr 12
c4 zafiawiai9py \lYazi zgodę na zlożenic oferty na tesry Bowie&Dick dla ltórych zgodność z
normąje§t potwierdzona certyfi katem producenta? Testy do sterylizacji są t€starni dia8nośtycznymi i
jako takie nie wymagają certy fikacj i pfzez ni€żależn€ jeónostki,
odDowi€dź:
zamasiaJacy zaDis w sJW/ pozosldwia b<Z 7mian.

28. DY!4i9 _ dotyczy Płkietu nr l5, pozycii nr 12
czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zanawiający wymaga, aby paki€t testowy składał się
karty testowej umieszczonej poniędzy arkuszami specjaln€go papieru i pianki?

Zamawiajacy nie wym6ga,

29.py]E!Ę - dotycży Pakietu nr l' pozycji nr 12
czy dla zapewnienia poplał,nej int€rpretacji \v}niku oraz dla poprawne8o opisu Zamawiający
wymaga! aby informacje zawarte na karcie testow€j i na etykie.i€ były w języku polskin?
odDowi€dźl
Zama\łiający nie rvymaga,

30, py]Bd9 - dotyczy Pakietu nr l5, pozycji nr 12
czy zamawiający wynaga aby w celu dodatkowego zńęzpieczę\ia, prżed uszkodzeniem i
zabrudzeniem kałdy paki€t Bowi€ & Dick opakowany był w wofeczek §runovly?
odDowiedź:
7amawiając) zapis $ slu l pozosuwja be/ /Jnian,

3l. !!ta$€ - zźdani€ nr ą poz.2
czy zamawiający dopuści opakowanie po l00szt z odpowiednim przeliczen;em w formulaźu

odDowiedź:
7am9siający zapis M sIWZ pozo.Ia\aia bez 7mian,

32. !r]!ą!Ę - zldmie nr 6, poz. 3_6

Czy zamawiający dopuści €ylind€r: polipropylen, a tłok: polietylen?



scp9.Ę!94!i
Zamawiaiący Zapis w sl wZ pozostawia bez zmian.

33. py]|8d9 - zadatri€ nr 6, poz.3-6
Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta na strzykawce?
odDowiedź:
Zama\łiajacy dopuszcza,

34. p!Ę!Ę - zadani€ nr 6, poz. 3-6
czy Zamawiający dopuści strzykawkę Z roz§zerzoną ska|ą 2-3 ml, 5_6 ml, 10 -l2 ml20ą4 n|2
odDołiedź:
7amawialąc} /apis w stW/ poloslawia beż mian,

35, py]!!!§ - zadanie nr 6, poż. 7-9
CZy Zamawiający dopuści kaniulę ż dwoma paskami kontrastującymi?
odDowi€dź:
Zama$iając} Zapis w sIWZ po/oslawia be/ Zmian.

p!E!Ę - zadanie nr ó, poz.7-9
czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?
90.p9$9cź:
Zama\łiający żapjs w slwz po7onawla bcz Zlr ian,

36.p!ą!Ę - zad|nie nr 6, poż,7-9
Czy zamawiający dopuści kaniulę ż fillrem hydrofobowym?
odDowledź:
Zamawiajqcy 4piś w sIWz pozoslawia b€7lmian,

37.p!ig!!9. zad.ni€ nr 6, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści przeplyw 3ómllmin?
odDowiedźi
Zamawiający zapis w SIwZ pożośawia bez zmian,

Dltanie _ zrdani€ n.6. Doz.ll
czy Zamawiający doptlści przepryY 6l ml/min?
odDawi€dź:
ZamawiaJący zapis w slwZ pozoshwla be7 zmian,

38.pJE!Ę. zadanie nI6, poz. 9
czy Zamawiający dopuści prżepb'\v lo0ml/min'?
gcp.sllgcź|
Zarnawiający zapis w sIwz pozostawia bez aian,

39.p!Ed!. zadanie nr 6, poz. 7-9
czy Zamawiający dopuści netalowy zairzask zab€Zpi.azAjący iE}ę?
odoowiedź:
żamawiajacy zapis w slw7 pobslawia be? nian.

40. py!4Ę _ złdani€ nr 6, poz. 7
cry Zamawiający dopuści przepływ 33ml/min?
pc.pp] §!ź|
Zamawiaiąc} zapis tł slwZ pozoslawia bez Zniał,

4l. D]!t4qh _ Zadlnie nr 6, poz. 8
czy Zamawiający dopuści przep}yw 5sn1l/ntin?
9c!9ry!9cź:
7amasiający zapis w slwz po7ona\łia bcz zmian,

42, psĘE9 _ zad!tri€ nr 6, poz.9
cży Zamawjający dopuści przepbw 85m]/min?
odoowiedź|
żanawjający 2źpt $ SlwZ po,,oltdwia be7 Zrnian.



43.Dvtani€ - żrdanie nr l0, poz. 1

czy Zamawiaj4cy dopuści igłę W rozmiarz€ 0,8x38mn?
9.dp.9!Edź;
zamawiający zapis w slWZ pozosta*ia ber anian

44, !t]ą!ie - żadanie nr l0, poz 2
czy Zamawiający dopuści igłę w rożmiaźe 0,8x38mm?

9!!9$9cź:
zamawiający apis w slWz pozo\lawia beż zmian

45.Dvtanie _ zad9nie nr l0, poż.3
czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x38mm?

90p9!&4ź:
Zarrasiający 7aPi5 w slWZ po/ondwia be/ zrnian,

46.pJ!3!i9 _ zsdsni€ nr 10, poz.4
czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarz€ 0,7x32nm2
ggpsuścź:
Zarna$iający zapis w slwz po/o,ldwia be/ /rn ian,

47.!y!3!i9 _ 4drni€ nr 10, poż.5
czy Zamawiający dopuści iglę w rozmiarze 0,6x32mm?
9c.p9$9cź|
zamas lający zapis W SlwZ po7ostawia be/ /mian,

48. p!!ą!Ę - zedanie nr 10, poz.7
czy Zamawiający dopuści igłe w rozmiarze 0y'5x l 3mm?
gś.po!.ędź:
za,raq idjący zapi( W slWZ |o/onJwla be/ an ian,

49. p!!g!ig - zrdanic nr l0, poz 9
czy Zamawiający dopuści igłę w roumiarże 1,2x]8mm?
gc.p.s$rcź:
ZamawiiJący 7apt \ł SlWZ po7ośt"Wia be7 Zmi"n,

50. pt!3!i9 _ zldani€ nr l0, poŁ l0
cry Zama.łiający dopuści i8łę w rozmiarze 0,9x38mm?
odDowi€dź|
zama$ iający lapi, !ł §lWZ po.,osla$ia be/ Zmian,

5l . !yB!t - źd8ni€ nr l0, poz 12
czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4xl9mm?
odDowiedź:
zamdwiający ?żpis h slWZ po1o5la$ia bel Zmian,

52. p!!4!i9 - z9d3nie nr l0, poŁ 17, lE
czy Zamawiajqcy dopuściigłę w rozmiarze 0,5źOmm?
94p.9!&cź|
zama$iajqc} zapis $ SIWZ pozoslawia bez lrnian,

53.pt!4i9 - zadrni€ nr 10, poŁ |9
czy Zamawiający dopuści igłę wrozmiarze 0,6źOmm?
9c!9!i§gż|
Zamawia,iący zap;s \v sIwZ pozoslawia bel zmian

54, py]t4!i§ - zadanie nr 17, poz, l
czy Zamawiaj4cy dopuści fartuch pakowany po ]oszt?

9g.p9.E!9ś!:
zrmawiający zlpis w slwz pozostawia bez Znian,

55. u]Ę!E - zr&nie nr 18, poz.2
czy Zamawiający dopuścithrtuch wiązany na troki przy szyi i w pasie?
gśp9!!rdźl
Zamawiający dopuśzcza.



56.!J!3!i9 - zodanie nr 18, pou.2
czy Zama*iający dopuści fartuch pakowany w folię?

9.d[9y!!dź|
zamawiający dopu§zcza.

57. Dr]Edg - zadanie nr 18, Poz. 2
czy Zamawi&jący odstąpi od wymogu ręczliczków dołączonych do fartucha?

9gp9!Ę4ź|
zamawiający z3pis w SIWż pozo\tawia b€Z zmian,

§8.DJ!ądc - zrdanie nr l, poz. ll
c4 Zafia,łłiający gYazi żgodę na z6oferowanie kompresów pakowanych w opakowanie typu
torebka papierowo-fbliowa? Pozostałe zapisy zgodnie z postanowiedami swz.
9c.D9$śdź:
Zanawiający wyraż zgodę.

59.!t!g!i9 - Zdrni€ nr l, poz. l2_13
czy Zatńawiający v)razi zgodę na zaofcrowanie kompresów slerylizowanych w tlenku etylenu?
Pozostałe żapisy zgodnie z postanowi€niami Swz,
9c.p9.E!9cź|
Zzma, iajĄcy wYaż^ zBoóę.

60. pt]Ę!Ę - żadanie nr l, poż. 20
cTr Zamawia)ący wyrazi zgodę na zaof€rowanie oPatruntu pakowanego a'5 z odpowi€dnim
przeliczeniem of€rowanych iloścj?
9@9$śdź:
zarnawjający w}'raza zgodę - §, 4 opakowania x 5 sń,

61, pt]!!!!§ - zadani€ trr l, poz. 23
czy Zanawiający w}Tazi z8odę na zaolłowanie waiy bawehianej pakowanej w op. a'500g
z odpowiednim przelicz€ni€m ofefowanych ilości?
odDowi€dź|
zaffaw]ający wyraa zgodę tj, t opakowani€ po 500g

62. pt]E!Ę - zldlDi€ nr l, poz 2/
czy Zamawiający dopuści w5tę ba\łełnbną, która jes! wylobem medycznym, posiadającą 8% stawkę
podatku VAT? Pamnetry minima]rrę medycznej waty bawełnianej są identyczne iub wyższc, jak w
plłpadku waty ba,lveŁniano - wiskozow€j. Py@nie uynika z faktu, iź Zamawiający pfowadzi
działalność lecaicą w myśl ań. 17,1 pkt 2, Ustawy o Działa]ności Lecmiczej, kóm do realizacji
procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania w}Tobów medycznych, a co m EJr. idzi,e
zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odPowjadając€8o
wymagauiom rlstawy Z dnia 20 maja 20l0 r, o wyrobach medycżnych i dyrektywy UE 93/42 EwG w
sprawi€ łTrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na t€renie UE.
odDowicdź:
zamawiający dopuszcza,

63.!i]!4!Ę - zadanie nr l, poz.29
czy Zama\rłiający *.yrczi ąodę na zaofemwanie serwet operacyjnych pakowanych a'10 sa z
odpowiednim przelicz€niem oferowanych ilości? Pozostałe zapisy zgodnie z swz,
9c.p9,]!i§4ź|
zamawiają.y wyftża zgodę tj- 50 opakowań po ] 0 sut,

64.pt!g!i9 - adanic nr l, poz. 30
cry Zamawjający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych W opakowanie a'l2 sż
z odpowiednim prze]ic7,eni€m ofcrowanych i]ości? Pozosiałe zapisy zgodnie z sWZ.
9c.p9!i§cź:
zaln.awiąąp,y w}Tażnąodę !.3 opakowania po 12 sź-

ó5.!J!3!i9 _ z9funi€ nr 2, poz. 14
czyniedoszłodoomyłkipisaTskiejizamawiającyoczekujePlastrawłókninowegozopatrunkiemw
rozmiarże: lm x 6cm?
odDowicdź:
Podane wymiary są poprawne - l0 cm x 6 cm,



6ó.py]Ę!i9 _ z3daoi€ nr 2, po7_ 19
czy Zamawiający w}.razi zgodę nazaoferowanię opatrunku pakowanego a'25 z odpowiednim
przeliczeniem oferowanych ilości?
odDołiedź:
Zanawiający lt]Taża zgodę tj. 2 opakowania po 25 szt.

ó7. pi]Ę!Ę _ zad8nie nr 2, poz.2l
czy Zariawiajwy NYazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pakowanego a'25 z odpowiednim
przeliczeniem oferowanych ilości?
odDowiedźl
zafiawiŃący yłYaża zgodę tj, 2 opakowania po 25 szt.

ó8.!y]tą49 - z8danie nr2, poz,27
czJ zamawiaiący lNYazi, zgodę na zaof€rowani€ podkładów pakowanych a'3oszt, z odpowiednim
przeliczeniem oferowanych ilości?
odDowledź:
zamawiający wyrażĄ 4odę tj.5 opakowań po 30 szL

69. !t]E!Ę - zadrni€ nr 2, poz. 28_29
czy zańawiaiąĘy wyrazi zBodę na rrykreślenic łch pozycji Z pakietu? Zosla}y one wycofane z ofety
maleTialóW opatruŃo\łych z uwa8i na wyma8ania zgodne z Rozporądżeni€m Unii Europejśkiej
20l'7 n45 z 5 b\ietnia20l 7 r, (Medical D€vice Re8ulation - MDR).
odDowiedź:
zamaw iajqp.y wyraża zgodę.

70.!!!€!Ę _ zadanie nr 2, poz 3G32
c4 Zamałriający wyrażi zgodę na zaofercwanie opasek gipsowych pakowanych a'2szt. z
odpowiednim prze]icz€niem oferowanych ilości?
odDowiedź:
zarna\liający WIażAzgodę poz.30 -tj.20 opakotlań po 2 sz!.

poz,3l _lj, 15 opakowań po 2 sa.
poż.32 -tj, l0 opakowań po 2 sżt,

7l. !J!ą!Ę _ do.. projektu umowy
czr Zarf].awiający zgadza, się aby prawo do odstąpieDia od umowy ptzysługiwalo mu w razię €o
najrnniej t Zykmtne8o uchybienia po uprzednim wezwaniu WykoMwcy do należytego wykonania
umoĘy?
o4p]c!gdź:
zamawiający zapis w SIWZ dol umowy pozostawia bez żmjan,

72. !t]Ędg - dot. projcktu umowy
cTJ Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna opisana w § 7 ust. 1 lit. b była naliczana od
wartości neno niezrealizowanej części dostawy za kaźdy dzi€ń złloki w do§tawie?
odDołiedź:
Zamawiający zapis w slwz dol. umowy pożostawia bez umian.

73.Dt]tg!i9 _ adaDie nr r, pozycjs 1_10
czy Zamawiający dopuścj kompresy w opakowaniu folia_papier?
odDowi€dź:
zamawiaj4cy dopgszśza.

74.pt!8!h _ adrnie nr r, pozycia l l
czy Zamawiający dopŃci kompre§ niejałolvy w opakowaniu papi€rowym?
odDowiedź:
Zama$iajłc) 2pis w slwż pożosla!łia bez7mian

75.p!!g!ig - zadrnie nr l, pozycja ll
czy Zamawiający dopŃci kompres pakowany a'10 sd. z przeliczeniem zamawianej ilości?
odDowledź:
Zama\łiający dopuszcza tj l00 opakowań po 10 szt,

76. p!ĘE9 - zjdani€ nr l, pozycja l l
Czy Zama\łiający dopuści kompre§y w opakowBniu folia_papier?



odDo}Yiedź:
Zanawiający dopuszcza.

77. py!3!i9 - zadlnie nr l, pozycj9 l1
Czy Zanawiający dopuścikomplesy 40g w opakowaniu a'20szt zprzeliczeniem zamawianych ilośai?
odDowiedź:
Zamawiający dopuszcza- tj, 50 opakowań Po 20 sż.

78.pEąd9 - złdanie nr l, pozycia 13
czy Zamawiający dopu&i końpresy w rozmiarze 7,5x?,5cm?
odDowićdź:
amawiajqcy Zapi§ w slWZ pozoshwla bez zmian,

79.Dvtani€ - zadani€ nr l, pozycj' t2, 13
czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane llcnkien erylenu?
odDowi€dź:
Zamawiający dopuszcza.

80. pylellig - ż.dani§ nr 1, Dozyci, l4_18
czy Zanawiający dopuści konplesy w opakowaniu folia-papier?
odDowiedź:
Zamawiający dopuszcża.

8l.ŁL!e]LL pozycj. 19
Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 5,5x7,5 o właścirvościach:
. Kompres składa się z zewn§trznej części włókninowej /l warstwa./ po obu stronach opatrunku i
wcĘTętrznej wi€lo\Yarstwow€_j części z pulpy c€lulozow€j l00% bawełny
. całość opatrunku połączona ła8odnym zgrzew€m na brż€gach kompresu
odDowi€dź:
Zamawiający zapis w SlwZ pozostawia bel zmian,

82. Płkiet l, Pożycja 20
czy Zamawiający dopuści oPatrunek w opakowaniu a'l0 sź. z przeticzeniem zamawianei ilosci
iżaokrągleniem do pełnych opako"an w góĘ1
odDowiedź:
Zamawiający dopusżcza ł. 2 opakowania po l0 szt.

83. Pakiet l! pożycja 23
czy Zamawiający dopuści wa!ę bawełniano_wiskozową?
odDorvi€dź:
Zdmas la'dc) /api5 w SlWl polostawia bez zmiar.

8,1. p!!4ri9 - zadanie nr l , pozycia 21-28
czy Zamawjający dopuści bandaż elaslyczny o składzie: baw€łna, poliamid i spandex?
odDowiedź:
Zamawia.jący dopuszcża,

85. ĄjgllĘ - zadaoie nr l, pozlci^ 21-28
czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny w opakowaniu papierowym?
odDowiedź:
Zamawiajacy zapis w slWz pozo(awlr bcz zmian.

8ó.t3B!9!LL pozycj, 29
czy Zanawiający dopuści §crwety pakowane a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
odDowicdź:
zamawiający dopuszcza tj,25 opakowań po 20 sżl.

87.tąLi9]LL pożycja 3l
czy Zaniawiający dopuścj torebki samoprzylepn€ pakowane a'100sź z przelicz€niem zamawianych
ilości?
odrrowiedź:
Zamawiający dopuszcża tj, l0 opakowań po lo0 szt,

88. pJ4Lą!]i9 - z.dani€ nr 2, pozycj, 6 - 16



Czy Zamawiający dopuści serię j daię ważności umieszczoną rylko na opakowaniu handlowym?
odDowiedź|
lanaw,ający zapis w slWZ pomslawia bez aian

89.p!!4!Ę - zadani€ nr2, Pozycja 6
Cry Zamawiający dopuści plasier pakowany a'24§ut?
gdlplligcźt
Zamawiający zapis w slwZ pozostawia bez.anian,

90. py!4dg _ zadanie nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający doprrści plasler pakowany a'6szt?

@p9!!9cź:
Zamawiający dopt§zcza - lj. 25 opakowań po 6 sa.

9l. pi]ą!,Ę - zadanie nr 2, pozycja 8
czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'l2sa?
odDowi€dź:
Zamawiający zapi§ w slWl pożoslawla bez Zmian,

92. Dvtanic - z8danie nr 2, pozycia 9
czy Zamawiający dopuści opatrunek steiflny?
9dp9!i94ź:
Zamawiający z.pi( w slWZ poloslawia be7 1nian,

93.!J!3!i9 _ zadanie nr 2, Pozycja 9
Czy Zamawialący dopuści oparrunek pakowany a'50sż z przeliczeni€m zamawian€j ilości?
9g!9!i9cź|
Zanawiający dopxszcza -tj. 8 opakowań po 50 szt,

94. p!Ę!h _ zgfunie nr 2! pozycja 10
czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'24sd?
odDoYiiedź;
Zamawiający zapi§ \^ slwZ pozo.ta$ia be/ Zflian,

95. pyĘ!Ę - zadanic nr 2, pozycja lr-l2
cry Zamawiający dopuści plaster pakowany a'l2sa?
94!9$€ź:
żama$iając} 7api. s SIwZ pozosIauia be,, fiian,

96.pi!4qĘ - zadanie nr 2, pozycja l3,14
Czy Zamawiajqcy dopuści opatrunek sterylny?

9c.p9!.c4ź|
Zamasiający znpi5 $ slWZ po7ostJwia be/.,nidn.

97. p!]E!Ę - zrdsnie nr 2, pozycia 13, l 4
czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50sa z prżeliczeniem zamawianej ilości?
odDowiedż:
zamawiający dopu§zczs zad. t3,14 tj. 8 opakowań po 50 szt.

98.!}!a!Ę - żrdanie nr 2, pozyci. lf,
czy Zamawiający dopuści przylcpiec włókninowy?

9cp9$.c4ź|
Zama\^iając} zapi5 w SIWz pozo"lawia beż lmian.

99. py]E49 - zrd.ni€ nr 2, poącja 16
czy Zamawiaiący dopuści plaster pakowany a'24sa?
9dpp!!!dź:
ZJnrWiAjĘc) zapL \ł sIWZ po.,onawia beż żnian,

l00.psg!i9 - zxdani€ nr 2, wż!.ja l7
czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'3osa zprzeliczeni€m zamawianej ilości?
gdp9Ecdź|
Zanawiający dopuszcza-tj,50 opakowań po ]0 szt.



10l.Ą!4!i9 - zrdrnie n r 2, pożycla 19,20, 2l
cry Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'2 sszt z przeliczeniem zamawianej ilości?
odDorvi€dź:
z^mawiaj?py dop'JśzrzA |, poz 19 -2 oFakowania po25 szt.

poz20 _8 opakowań po25 sź.
poz2l _2 opakowania po25 sa,

l02.Dvtsni€ - zadani€ nr 2. Doz:,lłi,27
czy zamawiający dopuści maski chirurgican€ z wkładką mode]ującą t0,5cm?
odDowiedź:
Zame$iając} /Upis q SlWZ pożostawia bez zmian,

l03.D!|t!Ę _ zadanie nr 2, poż!ąa 2ż
czy zamawiający dopuści maski mocowan€ na standardow€ gumki o długości l6,5cm?
odDowiedź:
zamawiający zapis w SlwZ Pozostawia bez anian.

l04.!r!g!i9 - 
"ldao 

ie nf 2, prrlcia 25
czy zamawiająry dopńci setony w opakowaniu folio\łym?
odoowi€dź:
Zamawiający dopuszcza,

1 05.pt]Ę!Ę - zadanie nr 2, pozycla 27
czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowan! a'25sź z przeliazeniem zańawianych itości?
9.cp9!&cź|
zamawiający dopuszcza _ tj, 6 opakowań po 25 szt.

l06.!!L€!i9 - zadan ie nr 2, pozlcia 29
czy zamawiający dopuścj wałeczki slońatolo8iczne o średnicy lomh?
odDowiedź:
zamawiający wykreila pozycję 29 z pakietu,

l07.pylE!i9 - zad.ni€ nr 2, ptzycj, 32
czy zamawiający dopuści opaski gipsowe o dłU8ości 3fi zprzeliczrniern z^rnawianych i|ości?
odoowiedź:
zarnawirjąc) Zapis \\ slWZ pozostawia bez zmian.

108.Dy]Ę!i9 _ zsdanie nr 5, pozycjA 6
czy Zamawiający dopŃci pojemnik na odpady medyczne o średnicy przy pokr/wie 120rnm i
otworem u"zutowym o Średnicy 90mm?
odDowiedź:
zamawiający zapis \ł SlWZ pozonawia b€Z lmian,

l 09.Dt]Ę!E - Zdanie nr 5, pozycja 7
czy zamawiający dopŃci pojemnik na odpady medycme 0,7l o rłysoko&i l20mrĄ 7 o średnicy prży
pokłr^,ie loomm z otwor€m wrzutowyn o średnicy 40ntm?
odDowi€dź:
zamawizjący dopu§z.za.

l l0.pt]!3!i§ - zadanie nr 5, pozycjr 8
czy zamawiający dopuści pojemnik do igieł 0,2l o wysokości 130lrrm, średnicy górnej 8?nm i
średnicy dolnej 75nm?
odDowi€dź:
zamawiający dopuszcza.

ll l.Ą]Ę!Ę - zdrnie nr 5, pozyci8 9
czy zamawiający dopuści pojemnik Da odpady o wysokości l]omm, o średnicy przy pokrywie
230mm, z otworem wrzuaowyn o średnicy 90mn?
odDowiedź;
zamawiający dopuśzcża.

l l2.Dt]|gd9 - żadanie nr 5, pozycla 21
czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90sź, ż odpowiednirn prz€liczeniem



zamawianej ilości?
odDowiedź:
zamawiający zapis w sIWZ pozostswia b€z zmian.

l l3,p!]!g!i! - ad.nie nr 5, pożycja 23
czy zanawiający dopufiri spodenki do kolonoskopii?
odDowicdź:
Zamawiający dopuszcza,

l14,!y]!9!§ - zadanie nr 5, pozycjaż3
czy Zamawiający dopuścispodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwe$alnym?
odDowicdź:
Zamawiający zapis w slwZ pomstaw,a b€z zmian,

lls.!}]Ę!ig - zadanie nr 5, pozycja 23
czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii występujące w rożmiarachi

]
i

A

xL tolcra cia
A ( dłupość ) 6s
B ( §zerokość w
§tanie rozciagniccia )

7o 7s

odDowiedź:
zamawiający dopuszcza w lozmiarze xL.

l l6.!i]Ę!.i9 - zadanie nr 5, poz!.i^29-32
czy Zamawiający dopuści pojernnik na odpady histopatologiczle z zakręcaĘ przykrywką bez
gumki?
odDowiedź:
zamawiając} zapis w sIWl po,,osBwia bez zJnian.

1 l 7.Dr]Ę!i9 - żidan i€ n r 5, pouycja 3r
czy zamawĘący dopuści pojemnik na odpady histopatologiczne o pojemności l50tr ?
odDowi€dź:



ZanaWjajacy ?apis w sI\\iZ pozo9tawia bez anian.

l l8.p!3d§ - żadanie nr 5, pozycja 32
Czy Zamawiając} dopuścj poiem]lik na odpady hisropatologiczne o pojenmości250ml?
odDowiedź:
7.|,|.lq Lilc\ /api. s \j\\,/ po,o,.o$. b./ / ||1|

| |q,D\ tanie _ zadanic nr 6, Poz\ ciż l
cz)ZdnlJ$ił,lc)doł!\i\\\!a'.l\Ll4ka\łekce§nikowychwopakowaniua.25sżizo.lpowiedninl
pl7ellczenicn zJnra$]Jnei lltl{]"
odDotYjcdź;
7Jmas,J]J., /_p'. $ cl\Ąl po/onJsL oe/ /nl,Jn,

l20,lr\tł ie - zldanit l|r 6, Pozl ciż 2
Cz\Zind$iqnc)dopU\clrr;ceneltrzrkarvekwopakowaniua'tOOsaZodporłiednnnprzeliOze,'iem
żOmas ianej ilo§c "
odDorvi€dź:
7Jn)du J".\ /a|i $ sl\.t,/ fu/o

l2l,DYtanie - zad.nie nr ój pozyci. 3_6
Czy Zamawiajżtcy dopuści slrżykawki dwucżęściowe z prżedłużoną ska]ą u§żględniającą ]0%rozszerzenie Ska]i nom jnalnej ?
odDoltiedź:
i'a,l d\ iJl]c} /3Di\ s §l\ / pJ/.,.!_,\ d be/ / | |_n

122.p!t3!i§ - zadanie nr ó, pozlci.r 7-9
C/, /.mah,aIJ.) ooDJ c k, 1 l|ś b( /plec/,le oe/ /d5| |s( : 11|) /qro. |ej,,
odno"i€tlż:
,/"jnau'i 

"c) /1oi. s slu / po/U,|J\:o be/ /niJ|

l)3.!}!34i! - zxdan,ć nr 6. poz}(ja 
'r/\7drl_$idial}UooLJ \.1, 1ebJ/pie./lJslJ/nll./c2żUopr/.,lf$'.,ioll .ln^

UoDo$lć(lż:
,7a .as,ij,c} /op s \ 5l u,/ po,/o.1Js l?,e/,,l.r'Jl,

I24.D\ t.nie - /ad.nie nr o. poż) cja 8l4Zam,, l-jal] dopl,.cl .i, lL,Jl,./D../llaqlU,,n,:r/e2OCop-/cp}s.ollr lln,
odDorYiedź:
Zln, *lala.r /Jp.s sl\Ą/p,,/o.1dVi DL//nl l1,

l25.D$ą!Ę - zadanie nr 6, pozvcia 9..,}/a-r.$idj"c\dopl,,.i(dliL,eh.,/oie,,l l81-1o|-/fp5s|.,IUOmlnl1,
otl nus ledż:
7"md$iJ.lc) /JTl, h \lW7po/,, ]s;be,,/1 :!n,

l26,Dvtż ie - zadanie nr ?, pozrcia 1_5

]".1 1. , ," ;r. , JJp,,. i .eu 1:l i l ole), s óJJqoll\ ln oo .UiJ l u $ch, IJ,in, " /Lqr odpie=

odDowi€dź:
żanrawiający dopuszcza,

l27.pvtanie - żada ie nr 7, pozvćia 6-9

i r",",""*,oopJ! -e lj',lUods\,Jnl_g.]nl).lJrocoJJecno\).l /J{o1iUqol.il
0oc/ l)ml,.|.e]ll,a,i\ iednoc,,e,rie oo/",l.Ii q),nlg. lia SW7,
odDowi€dź:
/-ltśi)|x,. /ap $ sl$/po,o,1!slP ,e/,,lr,lr

128,Dvtanic - zadanie nr 7! poz}cia l0-14
cz}' Zanrawiająct, dopuści ceunik Tiemana ż końcenr dystalnym Zakońcżonym śożkowo, zagięt}, pod

odDoł,iedź:
7d nJu|J|_c) /]oi, ilu,/po/^nJ$ dbe//n|iJ|

129.Dvt.nie - zadanie nr 8, pou} cja 1-8



Czy zamawiają.y dopuści ostrza chirurgicznę bez wygmw€rowanej nazwy producenta, spełniając
j€dnocześnie pozosiałe tłymagania swz?
94p9y!!€l
zamawiający zapis w slwz po7oskwia bez ZInian.

130.p!Ę!Ę - zad8nić rlr 8, pozycja l4.17
Cźy Zamawiaj4cy dopuści ru*i ustno gardłowe w opakowaniu foliowym?
odDowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

t3l.p!Ę!Ę _ zadanie nr l7, poącja 5
czy uamawiający dopuści Prześciemdlo wykonane ż włókniny typu sMs o gramantze 35gfi\ o
parametrach: przenikanie bakerii na sucho mak§ymalnie 37 cFU zgodnie z EN ISo 226l2, pylenie
l,l5 log 10 żgodnie z EN Iso 9073-10, wTpychanie na Sucho 48 kPA zgodnie z EN Iso 13938"l siła
Zywająca 43,7N ki€runek wzdłużTy/6ó,3N ki€runek poprżeczny zgodnie z EN 290?3-3?
odDolvi€dź:
lamau iając} zapis w s l wz polosLawia be7 żrn ian.

r32.pt!4i9 - zjdrni€ nr 18, pozlci^ż
czy zamawiający dopuści fartuch dodatkowo z^winięty w serw€Ę włókninową?
odDowi€dź:
lamawiajacy zapi§ s slWz Pozostaltia bez /miar,

r33.py!gd9 - z5danie nr l8, pozycja 2
Czy zanawiający dopuści fartuch z lęcznikami o w}rniaEch 30x30cm?
odDowiedź:
Zamawiający zapis w slwZ pozoshwia b€zZnian.

l34.Dvtinic - zadanie nr r8, pozycja 2
Zwracamy się do żamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby włóknina była odpoma
na dżiałanie alkóhóli
odDowi€dź:
Zamawiając) zapis s slWz po7o5lawia bel,,mian.

l3s.pyt.nie -adani€ 5, pożłcJa l2
CZy zamawiający dopuści §zkiełka z szlifowatrymi brzegami, z obu§tronnym matow}łn pole do
opisu?
odpowi€dź:
lamawiający zapis w slwz pozoslawia be7 7rnian,

13ó.pytanie - z8danie 5, pozycja l5,29,30,31,32
czy zamawiająay vytazi z9odę na wyazielfi)e z zadani€ 5, porycja 15,29,30,31,32 intworuenie z
niej odrębne8o zadania? Podział zadania zwiększy konkur€ncyjność postępowanią umożliwi ównieź
złoźenia ofert większ€j liczbie wykona\łów a PańsNo pozyskanie rżeczywiście korrystnych ofen?
odpowiedź:
ZamawiajEc) zapis w 5lWZ po,/os!a!łia bez 7mian,

l3?,pyhni€ -zadsnie 5, pozycjg 20
czy Za.nawiający dopuści osłonkę medyczne w opakowani! a'l44 z odpowiednjm
prżeliczeniem żamarvianych ilości?
odpowledż:
Zamawiający apis w slwz pomsrawiabe7 anian,

t38,Pytanie - zadanie 5, pozycja 2l
Czy zamawiający dopuści wycenę ża opakowanie a'90 z odpowi€dnim przelicżeniem zźmawianych
ilości?
odpowiedź:
lffiasiaią.) /apis $ SlWż PoósLasia be.?,,nian,

l39.Ą/tani€ - zgdsnie 6 pożycj,3ł
Czy zamawiający dopuści strzykawki z€ skalą roAżerzoną o ] 0% wartości nominalnej?
odpowi€dź:
Zamawia,iący zaPis w SlWZ po7ostawia bel anian,



l4o.Pytanic - zadroie ó, pozycja 6

czy Zarnawiający dopuści wyc€nę za opakowanie a'50 z odpowiednim przelicżeniem Zmawiany€h
iIości?
odpowi€dźi
lama$iając) zapis q SlWż po/nltawia be/ Zmian,

l4l.Pyalni€ -?rdanie 6 pozycia 7-9
cł zanawiający dopuści kaniule wykonane zPUR, pożbawione kapilar, st€rylizowane
tlenki€m etyl€nu

odpowi€dź:
zamawiający zapis w SlWz pomsla|łia be z zmian.

l42.Pytani€ _ zadanie ó, pozycja 7
czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepł}vie 36 mlmin?
odpowi€dź:
zama\ł iaj ący zap i§ s sl Wz polostawid be,, Zrn ian,

l43.Pytanic - zad9nie 6, pozycja 8
Czy zamawiający dopuści kaniulę o prz€pł}.!łie ó l nymin?
odpowiedź:
/amasiaJacy zapt \Ą SlWz po7osrawia be7 zmian,

l44.Pybnie _ zadanie6, pozycia 9
czy zainawiający dopuścikaniulę o przepblvje l00 ml/min?
odPowiedź:
,/amawlajdc} 7"pis $ sIWz po/oslawia be/ zmian,

l4s.Pytanie - zadani€ 7, pozy(ja 1-5
czy zanawiający dopuścicewnik Foley'a sterylizowany t]enkiem etylenu, pakowany podwójnie
wew. - folia, zew papi€r/folja?
odpowi€dź:
Zańaw iający doplszcza.

l46.Pytrnie -Zadoni€ 7, poąycja G9
czy zamawiający dopuści cełrrik do od§ysatria gómych dńg odd€chowych z kolorowym
konektorem, z dwoma otworami bocznymil
odpowiedź:
Zamawiający zapis w SlWz pozoshwia bez Zrnian,

l47.Pytanic - Zldlni€ 7, pouycja 10-14
czy Zamawiający dopuści cewr kTiemannaz zagię§m końcem bez oIiwki?
odpowiedź:
Zama\łiaiacy zapis w SlWz pozoslawia be7 7mian.

148.Pytanie- Zadanle 8, pozycj9 1-7
czy Zźmawiający dopuści ostrza ż *ygmwero\łanym rozniarem na ostrzu i oaacz€niem
naz\ły producenta na opakowaniu jednostko\Yym?
odpowiedź:
Zamawiający doPuszcza,

l49.Py(rnic- Zrdrni. 8} pozycjs &r3;l8
Czy zamawiający dopuści rurĘ intubacyjna że znaczniki€m 8łębokościw kształcic dwóch
półpierście ?
odpowicdź:
zamawiaiący dopuszcza,

lso.Pytani. - zadanie 8, pozycj^ 14-17
Czy zanawiający dopŃci rurki usmo_8ard}owe pakowane fo|iowo?
odpowiedź:
Zańawiający dopuszcza,

l5l.Pytanie - Zad8nie nr 13



Prosimy zamawiająoego o odstąpienie od $Tmogu po§iadania przez sżczoteczki do cytologii badań
klinicznych, Zgodnie z obowiąztljącym i przepisami §yroby medyczne dopuszczone do oblotu na
terenie kmju w za|efuości od klasy wyrobu medyca|o8o winny posiadać certyfikat cE, Deklarację
żgodności i wpis do rejestnr wyrobów medycznych.
odpowiedź:
Zamawiający zapis w SIWZ pozostawia bez anian,

ls2.Pytanie_ Dotyczy Pskiet 6 poz. l
czy Zarnawiający dopuści wpakiecie ó pozycja l Jałowa strzykawkę fzyczęściową cewnikową z
adapteTem luęr (możliwośó zmiany na końcówkę typu Luer za pomocą adaptera), pojemność l00 ml,
skala co 2ml, tłok i cylind.r wykonane z polipropylenq bez zawaności ]aleksu, PCv, DEHP, czarna
niem}valna, jednostronna skalą logo produc€nta i §p strzykawki na cylin&ze, opakowanie 25 §ż?
odpowiedź:
Zamawiający zapis w slwz pozostawia bezzmian,

ls3.Pytatri€ _ Dotyczy Prki€t 6 poz- 7,&9
czy Zamawiający dopuści w paki€cie 6 porycje 7,8,9 opakowanie typu b|ister pack ( folia papief) z
papierem klasy m€dycznej?

odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza,

| s4.Pytanie _ Dotyczy Pakięa l 0 poa. l7,l8ll9
l\osimy zamawiające8o o dopuszczenie igieł motylko\łych o skzydełkach w innym kolorze niż
prżeaocryste, pakowane po 50 sztuk w opakowaniu handlowym, sterylizowan€ radiaryjnie, i8ła o
długoś.i 19 mm, z drenem o długości l78IDm lub 305 Inm
odpowidź:
Zamawiaj ący zapis w sIWz poz§stawia bez zmiari

l55.Pytani€. Do(yczy wzoru umówy
Pmsimy Zamawiając€go o dop§żczenie t€rminu plainości ża faktury 60 dni roboczych ze
względu na syst€m rozliczenia wykonawcy,
odpowiedź|
Zama\łiający zapis w slWZ pozostawia bezzmian,

Zamrwiliący prr.§uwa term in §klłdrnia ofcrl z d aia 26.0l2mż i godL l|.w aa dzień 21 ,0|,2022 r.
godz. l0.00 , oraż term in otw, rcia of€rt z dn i, 26. t1.20ż2 r, Eodz- lż,00 na dz|eń 27 ,01-2022 r. godz.
l2.00.
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