
Odpowiedzi na zapytania oferentów 

 
Maski poz.2,3 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie. 
Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji. 
 
Odzież ochronna 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje w 
pakiecie. 
Tak, Zezwalamy. 
 
Kaniule i wenflony poz.7-18 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie. 
Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji. 
 
Kaniule i wenflony poz.15,17 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul innego producenta. 
Dopuszczamy. 
Kaniule i wenflony poz.15,17 
Czy Zamawiający wymaga w/w kaniul ze zdejmowanym uchwytem, wyposażonych w 4 paski 
radiocieniujące? 
Nie. 
Kaniule i wenflony poz.12 
Czy Zamawiający wymaga w/w koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi? 
Nie 
Strzykawki poz.1,5,8,11,15 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie. 
Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji. 
 
Strzykawki poz.2-3,7,10 
Czy Zamawiający dopuszcza, żeby kod kolorów znajdował się na opakowaniu zbiorczym a’100 szt/ 
a’80 szt? Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu jednostkowym folia-papier - przez część 
przeźroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, pond to zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru 
na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a’100 szt. 

Tak 
Strzykawki poz.2-3,7,10 
Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny? 
Nie 
Strzykawki poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 80szt/op. 
Tak 
 
Strzykawki poz.4 
Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawki ze ściętą końcówką pod kątem 45 stopni? 
Tak 
Przyrządy do infuzji i transfuzji poz.1,3,12,13 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie. 
Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji. 
 
Przyrządy do inf. i trans.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu ze skala przepływu 5-250ml/h i roztworów o 
lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h. 
Tak 
Przyrządy do inf. i transf. Poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu ze skala przepływu 0-300ml/h. 



Tak 
 
Przyrządy do inf. i transf poz.4,8,11 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z 
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od 
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 

Tak 
 
Przyrządy do inf. i transf poz.4 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu opaski stabilizującej. 
Tak 
 
Przyrządy do inf. i trans. Poz.4,8,11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządów z logiem umożliwiającym identyfikację 
wyrobu. 
Tak 
Przyrządy do inf i transf. Poz.11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z komorą kroplową o długości 62mm (55mm 
w części przezroczystej), igła biorcza dwukanałowa,ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS bez 
wzmocnienia włóknem szklanym. 
Tak 
Przyrządy do inf i trans. Poz.8.11 
Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrządy były wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny ( 
nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu? 
Nie 
 
 

1. Dotyczy Pakietu na Kaniule i venflony 
Zwracamy się z prosbą do zamawiającego o wydzielenie z pakietu „kaniule i venflony poz. 1,2,3,4 co 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej na pozostałe pozycje w pakiecie. 
Zezwalamy na wydzielenie pozycji. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z 

dokładnością do 3 miejsc po przecinku? 

Zezwalamy. Prosimy o podanie ceny z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 1. Dotyczy poz.2 - systemy zamknięte 72h Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy 
wymaga Zamkniętego systemu do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16 o długości 
56 cm, 62cm i rozm. CH18 długość 54cm oraz rurki tra-cheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 
36cm; Możliwość stosowania przez 72 godz. System posiada-jący zintegrowany podwójnie obrotowy 
łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamyka-ny, obrotowy port do 
przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), 
komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomo-cą 
przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO, blokada przycisku 
aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci 
kap-turka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, silikonowa zastawka PEEP 
automa-tycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki, przekręcona zastawka ON/OFF na 
wysokości portu do przepłukiwania, oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki 
zapewniająca szczelność zestawu, mankiet okrywający cewnik o właściwościach antybakteryjnych. 
System stanowiący integralną całość, nie-rozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik 
zakończony atraumatycznie (zaokrąglona koń-cówka), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, 
zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwala-jącym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, 
oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystal-nym końcu cewnika, cewnik z widocznymi 
oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po 
wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów 
TAK 
Pytanie 2. Dotyczy poz. 15 i 16 - łyżki światłowodowe j.u Mac 3, 4 Prosimy Zamawiajacego o 
sprecyzowanie czy wymaga łyżka jednorazowego użytku typ Mac-intosh wykonana z 
niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w stan-dardzie ISO 7376 (tzw. 



zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie 
światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze 
standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztuczne-go, dający mocne, 
skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica 
światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. 
Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do 
mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana 
ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne 
oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtór-nego użycia” 
(przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na 
opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - potwierdzenie od Pro-ducenta załączyć 
do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta 
załączyć do oferty. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim 
wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. 
TAK 

1. Czy Zamawiający   w pozycji 10,11 pakiet 13 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, 

poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa 

cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych 

otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik 

o przekroju 12FR  długościach: 

dla pozycji 10 - 17 cm 

dla pozycji 11 - 20 cm 

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny 

dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: 

igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką 

typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 

14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki 

iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na 

szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika 

Dopuszczamy. 

Pytanie 1 dotyczy Elektrod neutralnych 

Czy Zamawiający dopuści ELEKTRODY NEUTRALNE JEDNORAZOWE HYDROŻELOWE, 

DZIELONE, UNIWERSALNE DLA DOROSŁYCH I DZIECI, OWALNE, O WYMIARACH 

163,5x117mm, O POWIERZCHNI CZYNNEJ 103cm2, O POWIERZCHNI OGÓLNEJ 168cm2, 

pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100sztuk ? 

Dopuszczamy 

Pytanie 2 dotyczy Elektrod neutralnych 

Czy jest możliwość złożenia oferty tylko na pozycję gdzie są opisane elektrody neutralne w danym 

arkuszu ? 

Oczywiście, dopuszczamy taką możliwość. 

Pytanie 1 - Dot. Formularz cenowy zawierający wykaz materiałów jednorazowych – zakładka 
strzykawki, poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, że poz. 1 w zakładce „strzykawki” Zamawiający ma na myśli zestaw do 
strzykawki Optivantage składający się z : 
Wkładu o poj. 200 ml, złącza prostego 150 cm i złącza szybkiego napełnienia typu J. 
Potwierdzam 



Pytanie 2 - Dot. Formularz cenowy zawierający wykaz materiałów jednorazowych – zakładka 
strzykawki, poz. 5 
Prosimy o potwierdzenie, że poz. 5 w zakładce „strzykawki” Zamawiający ma na myśli złącze niskiego 
ciśnienia, proste, o długości 150 cm. 
Potwierdzam. 
Pytanie 3 - Dot. Formularz cenowy zawierający wykaz materiałów jednorazowych – zakładka 
strzykawki, poz. 1 i 5 
Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 5 z zakładki „strzykawki” utworzenie odrębnego zadania lub 

alternatywnie o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje zakładki „strzykawki” osobno? 

Dzięki takiemu podziałowi nasza firma, będzie w stanie złożyć ważną ofertę, co przyczyni się do 

uzyskania korzystniejszych cen na poszczególne pozycje asortymentowe.. 

Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji. 

Dotyczy Sterylizacji 

1. Czy Zamawiający, w celu osiągnięcia wysokiej jakości produktu oczekuje, aby rękawy do 

sterylizacji posiadały 7-warstwową folię ( łącznie z klejem )?  Nie koniecznie 7-warstw (używamy 1-

warstwowe), nie mieliśmy z klejem (posiadamy zgrzewarki) 

2. Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie 

papierowo-foliowym do sterylizacji umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy? TAK 

3. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest 
umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem 
CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” 
Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz 
roli oferowanych rękawów do sterylizacji? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących 
producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania 
oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE 
wyrobom sterylizowanym. Musi być na wewnątrz roli ! 

4. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność  

z normami EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1, 2, co należy potwierdzić  oświadczeniem 

niezależnej jednostki notyfikowanej? TAK 

Pakiet ginekologia, poz. 1-3 

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

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zamawiający zezwala na taką wycenę. 

 

Pakiet odzież ochronna, poz. 8,11,17 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 8,11,17 z pakietu odzież ochronna. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez 

wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający 

otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji. 

Pakiet odzież ochronna, poz. 8 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zamawiający zezwala na taką wycenę. 

 

Pakiet odzież ochronną poz. 11 



Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 200 szt.  na 

rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zamawiający zezwala na taką wycenę. 

 

Pakiet odzież ochronna poz. 17 

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

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zamawiający zezwala na taką wycenę. 

 

Pakiet  kaniule i venflony, poz. 12 

• Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 12 z niniejszego pakietu. Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a 
Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Zamawiający zezwala na taką wycenę. 

 

• Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 
szt.  na rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zezwalamy 

Pakiet strzykawki poz. 4,6,9,14 

Czy zamawiający wydzieli poz. 4,6,9,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu 

na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 

ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji. 

Pakiet strzykawki poz. 4,6,9 

Czy zamawiający dopuści jednostronną i czytelną skalę pomiarową? 

Tak 

Pakiet pojemniki  i worki, poz. 7-12,15-16,19-20 

Czy zamawiający wydzieli poz. 7-12,15-16,19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji. 

Pakiet pojemniki i worki, poz. 15-16 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.  na 

rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zamawiający zezwala na taką wycenę. 

 

Pakiet pojemniki i worki, poz. 19-20 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  na 

rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zamawiający zezwala na taką wycenę. 



 

Pakiet przyrządy do infuzji, poz. 4,8,11 

• Czy zamawiający wydzieli poz. 4,8,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy 
pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz 
zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru. 

Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji. 

 

Pakiet opatrunki, poz. 1-3,poz. 6-13,15-20 

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3, poz. 6-13,15-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 

na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji. 

 

Pakiet opatrunki, poz.9-13 

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w 

parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , 

które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz 

chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu 

przedmiotu zamówienia. 

Podtrzymujemy zapisy specyfikacji. 

 

Pakiet opatrunki, poz.1 

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są 

przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach 

medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. 

Jeżeli dotczy  gazy na metry to wyrążamy zgodę. 

Pakiet opatrunki poz. 18-20 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 

poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 

opakowania indywidualnego? 

TAK 

Pakiet pozostałe, poz. 10,25,38,44,49-50, 

Czy zamawiający wydzieli poz. 10,25,38,44,49-50 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty. 

Tak, Zamawiający zezwala na wydzielenie ww. pozycji. 

Pakiet pozostałe poz. 10,50 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.  na 

rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zamawiający zezwala na taką wycenę. 



 

Pakiet pozostałe poz. 25 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt.  na 

rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Zamawiający zezwala na taką wycenę. 

 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie żywienie dojelitowe pozycja 6 diety Diben 
w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) 
tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy 
tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) 
(9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) 
o osmolarności 345 mosmol/l? 
TAK 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie żywienie dojelitowe pozycja 7 diety 
Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml diety kompletnej, normokalorycznej 1 kcal/ml, 
bogatobiałkowej, zawierającej białko kazeinowe i hydrolizat białka pszenicy, z glutaminą i argininą, 
ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasami tłuszczowymi, 
bezresztkowej, normokalorycznej 1 kcal/ml, o osmolarności 270 mosmol/l z odpowiednim 

przeliczeniem ilości ml? 

TAK 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie żywienie dojelitowe pozycja 8 diety 
Fresubin Energy DRINK o smaku truskawkowy, czarna porzeczka, waniliowy, neutralny 200ml – dieta 
wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml). Nie zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy, 
zawierająca białko 5,6g/100ml, węglowodany 18,8 /100ml? 
TAK 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie żywienie dojelitowe pozycja 9 diety 
Fresubin Protein Energy Drink 200ml - dieta bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), 
ubogoresztkowa, zawierająca białko mleka(10g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej 
słonecznikowy)(6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(12,4g/100ml), 
błonnik(kakao)(0,5g/100ml) o osmolarności 390 mosmol/l? 
TAK 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie żywienie dojelitowe pozycja 10 diety 
Diben Drink 200ml - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy 
zawierająca białko mleka(kazeina)(7,5g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, MCT, olej słonecznikowy, 
olej rybi EPA,DHA)(7,0g/100ml), węglowodany (skrobia, maltodekstyna, fruktoza)(13,1g/100ml), 
błonnik(dekstryny tapioki)(2,0g/100ml) o osmolarności 360 mosmol/l, o smaku owoce leśne lub 
pralina? 
TAK 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie Żywienie dojelitowe pozycji nr 15 
jałowego przyrządu jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów 
leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr bakteryjny 3μm oraz filtr cząsteczkowy 5μm, posiadającego 
skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 4 dni? 
TAK 

Pytanie nr 1 do pakietu kaniule i venflony 

Poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z 

termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z 



możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. 

Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR 

(światła 14G, 18G, 18G),  długość cewnika 16cm lub 20cm  do wyboru przez Zamawiającego. Każdy 

zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do 

nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z 

elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS 

ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do 

EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do 

wstrzyknięć, strzykawka 5ml. 

TAK 

Pytanie nr 2  do pakietu kaniule i venflony 

Poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści  trzykanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego 

poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 

9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), 

długość cewnika 16cm lub 20cm  do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik 

trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, 

nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną 

końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ 

krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, 

dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. 

TAK 

Pytanie nr 3 do pakietu kaniule i venflony 

Poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. 

Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części 

metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o 

prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki 

precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 

0,07ml. Przepływ grawitacyjny 170ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na 

ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie 

magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie 

zawiera ftalanów oraz latexu. 

 

TAK 

 

Pytanie nr 4 pakietu kaniule i venflony 

Poz.4 

Czy Zamawiający dopuści dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego 

poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 

9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość 

cewnika 16cm lub 20cm  do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik 

dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, 

nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną 

końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ 

krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, 

dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. 



TAK 

PAKIET ELEKTRODY poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie elektrody  typu H91SSG o wymiarach 35mm x 50mm. 
Oferowana przez nas elektroda jest równoważna, jest również zalecana do długotrwałego 
monitorowania EKG i prób wysiłkowych , odbiega jedynie delikatnie rozmiarem ale nie powinno to 
stanowić dla Zamawiającego żadnej różnicy w użytkowaniu. 
Tak 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 1 i 3 
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania elektrod, albo 

podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny 

jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość 

zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 

Tak, prosimy o podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 miejsc po przecinku 

 

 
PAKIET ELEKTRODY poz. 5 i 7 
Czy w powyższych  pozycjach Zamawiający oczekuje sztuk czy kompletów elektrod? Elektrody do 
defibrylacji są zawsze  pakowane parami. Jeśli Zamawiający wymaga sztuk elektrod  to prosimy o 
możliwość przeliczenia na komplety. 
Sztuki czyli para 

PAKIET  PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz. 9 

Czy w powyższej pozycjach Zamawiający oczekuje papieru z kratką na zewnątrz czy z kratką 

nawiniętą do środka rolki? 

KRATKĄ NAWINIĘTĄ DO ŚRODKA ROLKI 

 

PAKIET  PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz.14 

Prosimy o podaniu rozmiaru wymaganego papieru oraz o podanie czy papier ma być w rolce czy w 

składance? 

90X90, SKŁADANKA 

PAKIET  PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz.18 

Prosimy o podanie aparatu do którego ma być przeznaczony papier. Czy chodzi o papier Zoll tak jak w 

pozycji 15? 

Nie mamy aparatu, tak chodzi o papier z poz 15 

Prosimy o podanie ilości dostaw w miesiącu do każdej z dwóch placówek, pozwoli to nam oszacować 

koszty dostaw a tym samym zaoferować odpowiednią cenę sprzedaży. Zamawiający oczekuje 2 

miejsc realizacji dlatego ważne jest podanie ilości dostaw w miesiącu. 

2-3 razy w miesiącu. 

1. Odnośnie Pakietu Ginekologia poz. 4: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, 
które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” 
(Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów 
medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym 
(producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną 
oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z 
wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych 
szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w 



tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane 
w Medical Device Regulation MDR 2017/745.” 
Nie wymagamy o ile obowiązek ten nie wynika z przepisów prawa. 
 

Pkt. 4 – Czy Zamawiający oczekuje diety kompletnej zawierającej unikalną mieszaninę błonnika 6 

frakcji rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (zapobiegającego biegunkom i regulujący perystaltykę 

jelit). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? TAK 

Pkt. 6 - Czy Zamawiający oczekuje diety kompletnej zawierającej unikalną mieszaninę błonnika 6 

frakcji rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (zapobiegającego biegunkom i regulujący perystaltykę 

jelit), wysoka zawartość jednonienasyconych kw. tłuszczowych. Pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ?TAK 

Pkt. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie tego punktu na dwie pozycje ze względu na 

różne pojemności i cenę jednostkową diet, a co za tym idzie na zaoferowanie opakowań o pojemności 

125mlx4 w pięciu smakach: neutralnym, czekoladowym, waniliowym, ow. Leśne i truskawkowym w 

ilości 5 opakowań zbiorczych po 125mlx4 i nutridrink jogurt o smaku malinowym i waniliowo-cytrynowy 

w ilości 3 opakowania zbiorcze w opakowaniach 200mlx4? TAK 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie diety o pojemności 125mlx4 w ilości 12 opakowań 

zbiorczych ( w przeliczeniu) i pięciu smakach: neutralnym, czekoladowym, waniliowym, ow. Leśne i 

truskawkowym? TAK 

 

Pkt.9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dietę hiperkaloryczną 1,28 kcal/ml 

wspomagającą leczenie ran zawierającą argininę, przeciwutleniacze, wit. C, E i cynk w 3 smakach: 

wanilia, czekolada i truskawka? TAK 

Pkt.11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, diety cząstkowej zgodnie z SIWZ w 

opakowaniu 225g w przeliczeniu na 160 puszek? TAK 

 

Pkt. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do pomp Nutricia Infinity ref 

586514? TAK jeżeli udostępnione będą pompy 

Pkt. 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów uniwersalnych grawitacyjnych 

ref 589755? TAK 

 

Pkt. 16 – Czy Zamawiający oczekuje PEG o rozmiarze Ch 18, jak wskazuje ref 594822 podany w 

SIWZ? TAK 

 

Pkt. 4 – Czy Zamawiający oczekuje diety kompletnej zawierającej unikalną mieszaninę błonnika 6 

frakcji rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (zapobiegającego biegunkom i regulujący perystaltykę 

jelit). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? TAK 

Pkt. 6 - Czy Zamawiający oczekuje diety kompletnej zawierającej unikalną mieszaninę błonnika 6 

frakcji rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (zapobiegającego biegunkom i regulujący perystaltykę 

jelit), wysoka zawartość jednonienasyconych kw. tłuszczowych. Pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ?TAK 

Pkt. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie tego punktu na dwie pozycje ze względu na 

różne pojemności i cenę jednostkową diet, a co za tym idzie na zaoferowanie opakowań o pojemności 

125mlx4 w pięciu smakach: neutralnym, czekoladowym, waniliowym, ow. Leśne i truskawkowym w 

ilości 5 opakowań zbiorczych po 125mlx4 i nutridrink jogurt o smaku malinowym i waniliowo-cytrynowy 

w ilości 3 opakowania zbiorcze w opakowaniach 200mlx4? TAK 



Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie diety o pojemności 125mlx4 w ilości 12 opakowań 

zbiorczych ( w przeliczeniu) i pięciu smakach: neutralnym, czekoladowym, waniliowym, ow. Leśne i 

truskawkowym? TAK 

 

Pkt.9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dietę hiperkaloryczną 1,28 kcal/ml 

wspomagającą leczenie ran zawierającą argininę, przeciwutleniacze, wit. C, E i cynk w 3 smakach: 

wanilia, czekolada i truskawka? TAK 

Pkt.11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, diety cząstkowej zgodnie z SIWZ w 

opakowaniu 225g w przeliczeniu na 160 puszek? TAK 

 

Pkt. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do pomp Nutricia Infinity ref 

586514? TAK jeżeli udostępnione będą pompy 

Pkt. 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów uniwersalnych grawitacyjnych 

ref 589755? TAK 

 

Pkt. 16 – Czy Zamawiający oczekuje PEG o rozmiarze Ch 18, jak wskazuje ref 594822 podany w 

SIWZ? TAK 

1. Pakiet kaniule i venflony poz. 3: 

 

Czy dopuścicie Państwo bezpieczny koreczek do wenflonów o innym kodzie i pakowany po 250 sztuk 
z odpowiednim przeliczeniem? TAK 
 
 
2. Pakiet kaniule i venflony poz. 9: 
 
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej-zamiast 55 100  opakowań po 50szt., nie powinno być 55 100 
sztuk? 55100 sztuk 
 
3.Pakiet Igły, poz.1,2 
Jakiej wielkości opakowania oczekuje  Zamawiający? Czy dopuści opakowania a 200 sztuk? TAK 
 
4.Pakiet Igły, poz.30 

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,1x88mm? TAK 
 
5.Pakiet Igły, poz.32 

 
Czy Zamawiający dopuści igłę 0,7X88mm (22G)?TAK 
 
6.Pakiet Igły, poz.35 

Czy Zamawiający dopuści igłę G26 0,45X88? TAK 
 
7.Pakiet Igły, poz.39 

Czy Zamawiający dopuści igłę G25 0,5X88? TAK 
 
8.Pakiet Strzykawki, poz.2,3,7,10 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę  z pojedyncza skalą , z nazwą producenta, z informacja o braku 
ftalanów w karcie katalogowej?  TAK 



 
9.Pakiet Strzykawki, poz.7 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę  z rozszerzeniem do 2,5ml? NIE 
 

10.Pakiet Przyrządy do infuzji, transuzji poz.10 
 
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej, czy Zamawiający oczekuje 481 500 sztuk przedłużacza do 
pomp?81 500 sztuk 
 
Dotyczy Formularza cenowego - Nici 

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w w/w pakiecie?  

Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje nici  w  w/w pakiecie, 

natomiast na grupę nici w/w pakiecie TAK, (np. grupa PROPYLENY) 

 

 

Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 59 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 60 mm? 

TAK 

 

Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 106-115 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający 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? 

NIE 

Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 109, 111 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić o długości 75 cm? 

TAK 

Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 123-127 

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne 
wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 
70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 
180-210 dni? 

TAK 

Dotyczy Formularza cenowego - Nici, poz. 125 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 37 mm? 

TAK 

 
 

Środki do dezynfekcji: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów równoważnych pod względem działania i 

zastosowania w stosunku do preparatów opisanych w SIWZ? 

Tak 



 

Środki czystości: 

Poz. 20 proszę o podanie surowca, koloru, długości, gramatury ilości warstw.- papier 

jednowarstwowy szary JUMBO 

Poz. 49 proszę o podanie wielkości opakowania jednostkowego- FINISH opakowanie jednostkowe 

tabletki (100 szt) 

Poz. 52 proszę o dokładniejszy opis włókniny- WŁÓKNINA; materiał; wiskoza 70% ; polister 30% 

Poz. 55-65 proszę o wskazanie z jakiej folii HDPE czy LDPE powinny być wykonane worki- worki z 

folii LDPE 

 

Produkty lecznicze i pielucho majtki: 

 

Dotyczy wszystkich pakietów  
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych 
preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 
Tak 
Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki i odwrotnie? 
Tak 
Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-
strzykawkę i odwrotnie? 
Tak 
Pytanie 4 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę 
podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w 
górę? 

Tak 
Pytanie 5 – Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania 
rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: 
Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w 
opakowaniu 20g lub 30g? Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie? 

Tak. Zaokrąglenie do góry. 
Pytanie 6 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku 
zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?  
Tak 
 

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycje: 1, 1a, 1b, 1c): 
pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to 
jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż 
posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom 
przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest 
korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. 
Tak, dopuszczamy. 

 

2. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycje: 1, 1a, 1b, 
1c): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? 



Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są 
rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące 
produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu 
chorego (brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności). 
Zgodnie z SIZW 

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1c): złożenie 
oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary 
techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) 
odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym 
na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku 
do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. 
Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium 
przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym 
obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej 
oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. 
Zgodnie z SIZW. Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów w pozycji 
1B i 1C tzn. rozmiaru L i XL. 
 
 

 

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1): złożenie 
oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 96cm i rekomendowanym 
obwodzie 56-85cm? 
Tak 

 

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1a): złożenie 
oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 130cm i rekomendowanym 
obwodzie 73-122cm? 
Tak 

 

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1b): złożenie 
oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym 
obwodzie 92-144cm? 
Tak 

 

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 1c): złożenie 
oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 170cm i rekomendowanym 
obwodzie 120-160cm? 
Tak. Zamawiający oczekuje zaoferowania rozmiaru XL. 

 

8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 2): podkład 
chłonny o rozmiarze 60x90cm, z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej oraz 
superabsorbentu o chłonności co najmniej 1750g, zbudowany: z zewnątrz miękka włóknina; 



spód z antypoślizgowej folii (nieperforowanej – z uwagi na możliwość przeciekania) 
zapobiegającej przesuwaniu się podkładu? 
Tak 

9. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 2): podkładu 
chłonnego w rozmiarze 60x90 o poziomie chłonności co najmniej 1750g? Posiadamy 
informacje, że w ostatnim czasie na polskim rynku pojawiły się podkłady chłonne o poziomie 
chłonności około 900g, które nie sprawdzają się w warunkach opieki nad pacjentem leżącym. 
Produkty te nie utrzymują odpowiedniej ilości moczu, a co za tym idzie zwiększają się koszty 
prania pościeli oraz czas pracy personelu przy jednym pacjencie. 
Nie 

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pieluchomajtki, pozycja: 3): pieluchy 
anatomiczne o długości co najmniej 64 cm, oraz o chłonności co najmniej 1600g? 

Nie możemy dopuśić pileuch o tej chłonności.Interesuje nas chłonność co najmniej 2500g. 


