
   

 

 

Gdynia, dnia 13.04.2018 r. 
 
Numer sprawy: ZP/PN/01/2018 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę 
wyrobów jednorazowego użytku 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie 1 
Pytanie dotyczące oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP – grupa kapitałowa – 
wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o której 
mowa a rt. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Czy 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?  
Odpowiedź: 
Zamawiający w takim przypadku uzna za spełniony  warunek w tym zakresie. 
 
Pytanie 2 
PAKIET NR 10, POZYCJA NR 1, POZYCJA NR 2  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierzy ortopedycznych o parametrach:  
Proponowane kołnierze ortopedyczne są sztywnymi kołnierzami stabilizującym kręgosłup szyjny w 
neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowymi, wielorazowego użytku, wielorozmiarowymi, 
regulowanymi.  
Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co  najmniej trzech najbardziej 
newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Posiada czterostopniową 
(dla dzieci – trzystopniową) regulację wysokości podparcia żuchw. Duży otwór  znajdujący się w 
przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych.  
Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo  poszkodowanego. Kołnierze wykonane 
zostały z tworzywa sztucznego i specjalnej pianki z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć 
kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. Jest łatwo zmywalny. Technologia  spieniania przy użyciu 
azotu pod wysokim ciśnieniem sprawia iż w piance nie pozostają toksyczne pozostałości. W związku z 
tym kołnierze są nietoksyczne i hipoalergiczne. Kołnierze zapinane są na  rzepy. Kołnierze są 
przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.  
Są dostępne w dwóch rozmiarach: Adult (dla dorosłych) i Pediatric (dla dzieci).  
KOŁNIERZ DLA DOROSŁYCH POSIADA CZTEROSTOPNIOWĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI.  
KOŁNIERZ DLA DZIECI POSIADA  TRZYSTOPNIOWĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI.  
Zaoferowany rozmiary kołnierzy są standardowymi rozmiarami tego typu asortymentu.  
Odpowiedź: 
Zmawiający nie wyraża zgody na dokonanie wskazanej zmiany – podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Pakietu 4, poz. 6 – 9 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów materiału szewnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści takie nici 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szwów chirurgicznych od jednego producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga 
 
 



   

 

 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający w wymaga dostarczenia szwów chirurgicznych z napisami w języku polskim (na 
pojedynczej saszetce, jak i na opakowaniu zbiorczym)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 6 
Pakiet nr 22 pkt 1: Czy Zamawiający wymaga długości rękawic od 240 do 250 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 7 
Pakiet 1 
Pozycja 4-6 Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane indywidualnie w papier powlekany PE? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pozycja 4-6 Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane indywidualnie w kartonik? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w rozmiarze 4,0-6,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SIWZ 
Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w rozmiarze 2,5-4,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SIWZ 
Pozycja 10-12 Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową w opakowaniu folia-papier? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o szerokości 6cm?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SIWZ 
Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o dł. 9,14 m z przeliczeniem zamawianych ilości i 
zaokrągleniem w górę do pełnej liczby? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o składzie 30% wiskoza, 70% poliester? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pakiet 4 
Pozycja 1-5 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli 
na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji 
 
Pakiet 5 
Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH12/50cm 
lub CH12/60cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z kontrolą siły ssania o długości 210cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pakiet 9 
Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści szyny do palców w rozmiarze 250x40? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pakiet 20 
Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalny (z fizeliny podfoliowanej) pokrowiec na nosze o 
gramaturze 25g/m2 z zakładkami i trokami o wymiarach 75x190cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SIWZ 
Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o szerokości 50 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SIWZ 
Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis SIWZ 
 
Pytanie 8 
Pakiet 1, poz.4-6 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą, która jest wyrobem włókienniczym 
wykonanym techniką dziewiarską, wyrób jednorazowego użytku, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 



   

 

 

93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   
 
Pytanie 9 
Pakiet 1, poz.10-12 
Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 10 
Pakiet 1, poz.10-12 
Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 11 
Pakiet 1, poz.10-12 
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 12 
Pakiet 1, poz.10-12 
Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z 
normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 13 
Pakiet 1, poz.10-12 
Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane 
z przędzy 15 TEX? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 14 
Pakiet 1, poz.26 
Czy zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul o wymiarach 6 cm x 8 cm, 50 szt. w 
opakowaniu zbiorczym, każdy pakowany indywidualnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 15 
Pakiet 1, poz.16-25 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli 
pozycje: od 16 do 25 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie np. 1A – przylepce i plastry. 
Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w 
niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i 
możliwość  osiągnięcia niższych cen. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli 
 
Pytanie 16 
Pakiet 5, poz.13,15,19-23 
Prosimy o wydzielenie poz. 13,15,19-23 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 wydzieli 
 
Pytanie 17 
Pakiet 5, poz13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ. 
 
 



   

 

 

Pytanie 18 
Pakiet 5, poz.20 
Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem rozmiar L, dla dorosłych, sterylna, 
pakowana indywidualnie? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 19 
Pakiet 7, poz.7,23-26 
Prosimy o wydzielenie poz. 7,23-26 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 wydzieli 
 
Pytanie 20 
Pakiet 7, poz.7 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 21 
Pakiet 20, poz.1,3,7-8 
Prosimy o wydzielenie poz. 1,3,7-8 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 wydzieli 
 
Pytanie 22 
Pakiet 20 , poz.7 
Czy zamawiający dopuści fartuch o grubości 16 mikronów? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 23 
Pakiet 20,poz.8 
Czy zamawiający dopuści fartuch o grubości 16 mikronów,? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści.  
 
Pytanie 24 
Pakiet 20,poz.8 
Czy zamawiający dopuści wycenę za  opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, opakowanie foliowe o wymiarze około 44 cm x 44 cm, z 
perforowanym otwarciem-dyspenserem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 25 
Pakiet 20,poz.7-8 
Czy zamawiający dopuści wycenę za  opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 26 
Pakiet 20,poz.4 
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 
odpowiednim dokumentem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 27 
Pakiet 20,poz.4 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 



   

 

 

Pytanie 28 
Pakiet 20,poz.4 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i 
lepszej wchłanialności? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 29 
Pakiet 20,poz.4 
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 nie wymaga 
 
Pytanie 30 
Pakiet 20,poz.4 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną 
folię? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 
 
Pytanie 31 
Pakiet 20,poz.4 
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, 
nazwę 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 nie wymaga 
 
Pytanie 32 
Pakiet 20,poz.4 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 
pozytywną opinię? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 33 
Pakiet 20,poz.4 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.  
 
Pytanie 34 
Pakiet 20,poz.4 
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 nie wymaga.  
 
Pytanie 34 
Pakiet 20,poz.4 
Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.  
 
Pytanie 35 
Pakiet 20,poz.4 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 36 
Pakiet 20,poz.4 
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.  



   

 

 

 
Pytanie 37 
Pakiet 3 poz 1 
Czy Zamawiający dopuści inny wymiary opatrunku hydrożelowego  o wymiarach 20x20  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 
Pakiet 3 poz 2 
Czy Zamawiający dopuści  inny wymiary opatrunku hydrożelowego o wymiarach 20x45 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 38 
Pakiet 15 poz 9 
Czy zamawiający dopuści Sterylny lubrykant do pokrycia wyrobów medycznych przed 
wprowadzeniem do organizmu, nie tłusty, rozpuszczalny w wodzie. Wyrób medyczny klasa II a - 
Saszetka o zawartości 5g 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 39 
Pakiet 22, poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje rękawic o długości 240-250mm. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 
Pytanie 40 
Pakiet 5 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 
12 długość 60 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 41 
Pakiet 5 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 210 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 42 
Pakiet 5 pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu pakowane po 250 sztuk z 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 43 
Pakiet 5 pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu pakowane po 250 sztuk z 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 44 
Pakiet 12 pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych dla dzieci w 
rozmiarze FR 6? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 45 
Pakiet 12 pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych dla dorosłych w 
rozmiarze FR 14? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 46 
Pakiet 15 pozycja 9 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 9 z pakietu 15 do osobnego 
zadania. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę 
umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości 
cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiając nie wydzieli 
 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 47 
Pakiet 16 pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści elektrody innego producenta, kompatybilne z 
defibrylatorami Lifepack 12/15? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 48 
Pakiet 19 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści worki na wymioty posiadające stawkę VAT 8%? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 49 
Pakiet 19 pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 50 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  
 
Pytanie 50 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 5 poz. 19-23 
 i poz. 25-26 i utworzenie oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie większej liczbie oferentów 
konkurencyjnych cenowo ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli 
 
Pytanie 51 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 19-23 oczekuje, aby zaoferowane produkty  
były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów w tym  DEHP, które uwalniają  
się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na 
alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby 
czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 52 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 19 dopuści maskę tlenową z drenem dla dzieci  
 w rozmiarze uniwersalnym pediatrycznym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 53 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 20 dopuści maskę tlenową z drenem dla dorosłych  
w rozmiarze uniwersalnym ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 54 
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze 
małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, 
przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w 
środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w 
zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest 
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt 
jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich 
unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 
silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może 
całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym 
ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma 
Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii 
bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w 
opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem 
zamawianej ilości. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 55 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli  



   

 

 

 
Pytanie 56 
Pakiet 1, poz. 7,8 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznych siatek opatrunkowych o długości 25 m w stanie 
użytkowym?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 
 
Pytanie 57 
Pakiet 1, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w rozmiarze 5,5-6 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 58 
Pakiet 1, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w rozmiarze 3,5-4 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 59 
Pakiet 1, poz. 19,20 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców włókninowych z centralnym opatrunkiem o 
długości 1 m z przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 60 
Pakiet 1, poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców włókninowych z centralnym opatrunkiem o 
szerokości 6 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 61 
Pakiet 1, poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów na tkaninie 100% bawełna? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 62 
Pakiet 1, poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowych opatrunków włókninowych do mocowania kaniul w 
rozm. 7,2cmx5cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   
 
Pytanie 63 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1-3  wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 
słowem „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby wykonawca ponosił odpowiedzialność tylko za zwłokę (czyli opóźnienie 
zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez 
wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione 
naruszenie terminu.  
Odpowiedź: Zamawiając podtrzymuje zapis umowy w tym zakresie 
 
Pytanie 64 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy do godziny 15:00? (§2 ust. 3 wzoru umowy) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie 
 
Pytanie 65 
Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na mocy §4 ust. 2 i 3 wezwie uprzednio Wykonawcę 
do należytego wykonywania umowy? 
Odpowiedź: Zamawiając podtrzymuje zapis umowy w tym zakresie 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 66 
Pakiet nr 18 
Czy Zamawiający dopuści zamiennik (pozycja nr 3) papier do videoprintera np.: MITSUBISHI K61B 
lub SONY 110S? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 67 
Pakiet nr 22 
1.W pozycji nr 1 Zamawiający podał ilość rękawic w opakowaniach, a w pozycji nr 2 w sztukach. 
Proszę o informację czy nie wystąpił błąd? 
Odpowiedź: Tak błąd. Zmiana na OPAKOWANIE po 100 sztuk 
2. W pozycji nr 3 Zamawiający wymaga ceny za sztukę czy za parę rękawicy chirurgicznej sterylnej ? 
Sposób pakowania rękawicy - para. 
Odpowiedź: Tak pakowane po PARZE 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany Załącznika nr 8 do SIWZ – tekst 
zamieszczony na stronie postępowania 
 


