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LAS-290/1-PN/98-2019       Rybnik, dnia 05.11.2019 r. 

 
 
Do Wykonawców uczestnicz ących 
w post ępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-290-PN/98-2019) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 11.10.2019 r., nr 2019/S 477950-276829 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw ratunkowy był 

wyposażony w dren z prowadnicą do ukształtowania, ze znacznikiem potwierdzającym 
jej właściwe położenie w drenie.”  

 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw ratunkowy był 

wyposażony w opakowanie szwów, sterylną serwetę umożliwiającą użycie w 
warunkach poza-szpitalnych oraz pasek na ramię?” 

Odpowied ź 1-2: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w  formularzu cenowym.  
 
Pytanie 3:   „Pakiet 8, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym 60x200cm, spełniający 
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4:   „Pakiet 10, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy o gramaturze 60g/m2, spełniająca 
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym  
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wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 5:   „Pakiet 10, pozycja 5-7 

Czy Zamawiający dopuści myjki zarejestrowane, jako produkt kosmetyczny?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 6:  „ Pakiet 10, pozycja 6 

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby myjki były antybakteryjne?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 7:  „ Pakiet 10, pozycja 9 

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby czepek był antybakteryjny?” 
 Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 8:  „ Pakiet 10, pozycja 8-9 

Czy Zamawiający dopuści czepki zarejestrowane, jako produkt kosmetyczny? 
Pytanie 9:   „Pakiet 10, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści piankę zarejestrowaną, jako produkt kosmetyczny?” 
Odpowied ź 8-9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
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Pytanie 10:   „Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o objętości worka 
1800 ml, objętości oddechowej 1060 ml, z uchwytem na rękę do stabilizacji, zastawką 
bezpieczeństwa 60 cm H2O, rezerwuar tlenu o pojemności 1700 ml, bez portu do 
podawania tlenu, z drenem tlenowym min. 2m?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 11:   „Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków i małych dzieci 
o objętości worka 550 ml, objętości oddechowej 170 ml?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 12:   „Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy pediatryczny o objętości worka 320 
ml, objętości oddechowej 140 ml, z uchwytem na rękę do stabilizacji, zastawką 
bezpieczeństwa 60 cm H2O?”  

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13:   „Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 6 

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji wyrazi 
zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści filtr stosowany w 
anestezjologii i OIT filtr antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce 
filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, 
skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, dla objętości 
oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, 
z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia? Pragniemy zwrócić uwagę, 
że wymóg skuteczności w środowisku wilgotnym stosuje tylko i wyłącznie jeden 
producent filtra opisanego w SIWZ, a  którego skuteczność w porównaniu ze 
skutecznością filtracji bakterii i wirusów w powietrzu (Airborne Bacterial/Viral Removal 
Efficiency- parametru standardowo używanego przez producentów filtrów) jest tysiąc 
razy mniejsza od powyżej zaproponowanego filtra i wynosi jedynie 99.999%  
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(potwierdzeniem są oficjalne dokumenty z parametrami filtra, które opisuje 
Zamawiający). W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne 
uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani 
na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej 
konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego 
asortymentu i wykonawcy. 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów        
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwag i na brak mo żliwo ści technicznych 
zmiany ilo ści pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publi kowanym w UPUE 
 
Pytanie 14:   „Pakiet 10, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści myjkę do ciała w formie owalnej 

rękawicy, nasączona  jednostronnie środkami myjącym o neutralnym PH 5,5, 
o gramaturze 100g/m2 przednia część pokryta środkiem myjącym / 70g/m2 część tylna 
bez środka myjącego  produkowana zgodnie ze  Standardami: 
EN ISO 13485:2012 
EN ISO 14971:2012 
EN 980:2008 
EN 1041:2008 
EN ISO 15223-1: 2012 
EN ISO 10993-1: 2009 
EN ISO 10993-5: 2009 
EN ISO 10993-10: 2009 
EN 62366:2008 
93/42/EC 
2007/47/EC 
Posiadająca potwierdzenie tylko w Deklaracji zgodności CE,  ?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
 
Pytanie 15:   „Pakiet 10, pozycja 3- Czy zamawiający odstąpi o wymogu myjka „ posiadaj ąca 

czysto ść mikrobiologiczn ą, potwierdzon ą badaniami nie starszymi ni ż z 2013 roku 
na brak Pseudomonas aeruginosa, canadida albicans, staphylococcus aureus 
oraz escherchia coli?”  

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący odst ępuje od tego wymogu. 
 
Pytanie 16:   „Pakiet 10, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści jednorazową myjkę pakowaną po 20 

sztuk z przeliczeniem ilości ?” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie myjek pakowanych a 20 szt . 
z odpowiednim przeliczeniem  ilo ści do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalno ści 
ofert.  
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Pytanie 17:   „Pakiet 10, pozycja  4-  Czy zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania 

ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30 x 33 cm, gramatura 55g/m2 , grube?” 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 18:   „Pakiet 10, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania 

ciała opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem ilości pakowane z zgrzewanej folii?” 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie ściereczek pakowanych a 50 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem  ilo ści do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalno ści 
ofert. 
 
Pytanie 19:   „Pakiet 10, pozycja 5-  Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w 

formie ściereczki nie wymagające spłukania oraz namaczania, rozmiar 20 x20 cm, 
zawierający w składzie min. dimetikon, PG-dimoniowego, D-pantenol, diglukonian 
chlorheksydyny, Vitamina E, prowitamina B5, opakowanie a 12 sztuk z przeliczeniem 
ilości, tylko zapachowe, wyrób kosmetyczny?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 20:   „Pakiet 10, pozycja 5-  Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do ciała w formie 

ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania rozmiar 33cmx 22cm, skład 
m.in. Bis-Peg/PPG-20 dimetikon, polysorbate 20, disodium EDTA, Capryl, tylko 
niezaoachowe, wyrób kosmetyczny, opak’ a 8 sztyk z przeliczeniem ilości ?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. Dodatkowo zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie myjek pakowanych 
a 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem  ilo ści do dwóch miejsc po przecinku 
w celu porównywalno ści ofert. 
 
Pytanie 21:   „Pakiet 10, pozycja 6-  Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała 

w formie ściereczki nie wymagające spłukania oraz namaczania, rozmiar 20 x20 cm, 
zawierający w składzie min. dimetikon, PG-dimoniowego, D-pantenol, diglukonian 
chlorheksydyny, Vitamina E, prowitamina B5, opakowanie a 12 sztuk z przeliczeniem 
ilości, tylko zapachowe, wyrób kosmetyczny?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 22:   „Pakiet 10, pozycja 6-  Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do ciała w formie 

ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania rozmiar 33cmx 22cm, skład 
m.in. Bis-Peg/PPG-20 dimetikon, polysorbate 20, disodium EDTA, Capryl, tylko 
niezaoachowe, wyrób kosmetyczny, opak’ a 8 sztyk z przeliczeniem ilości ?” 
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Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie myjek pakowanych a 8 szt.  
z odpowiednim przeliczeniem  ilo ści do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalno ści 
ofert.  
 
Pytanie 23:   „Pakiet 10, pozycja 7 - Czy zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała w formie 

rękawicy nie wymagająca spłukiwania oraz nasączone , zawiera w składzie m.in. 
dimetikon, PG-dimnioniowego, D-pentanol, diglukonian chlorheksydyny , witamina E, 
prowitamina B5 , tylko zapachowa,  wyrób kosmetycznyt, opak 10 sztuk, zgodnie z 
przeliczeniem ilości, pakowany pojedynczo ?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie myjek pakowanych a 10 szt . 
z odpowiednim przeliczeniem  ilo ści do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalno ści 
ofert.  
 
Pytanie 24:   „Pakiet 10, pozycja 8-  Czy zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego 

mycia nasączony substancjami myjącymi, oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia 
ani spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. dimetikon, PG-dimnioniowego, D-pentanol, 
diglukonian chlorheksydyny , witamina E, prowitamina B5, wyrób kosmeytyczny, 
pakowany pojedynczo  ?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie czepka pakowanego pojedyn czo 
z odpowiednim przeliczeniem  ilo ści do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalno ści 
ofert.  
 
Pytanie 25:   „Pakiet 10, pozycja 9-  Czy zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego 

mycia nasączony substancjami myjącymi, oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia 
ani spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. dimetikon, PG-dimnioniowego, D-pentanol, 
diglukonian chlorheksydyny , witamina E, prowitamina B5, wyrób kosmetyczny, 
pakowany pojedynczo  ?” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu  
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zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 26:   „Pakiet 10, pozycja 10 - Czy zamawiający dopuści piankę oczyszczającą do skóry 

pacjenta z nietrzymaniem moczy oraz kału,  ochronna dla skóry o pojemności 500 ml, 
bez pola do opsi pacjenta . Zawierająca w składzie m.in. kwas mlekowy naturalny 
składnik , który wygładza i reguluje odnowę, biokompleks o działaniu odżywczym i 
łagodzącym podrażnienia, sindor- środek pochodzenia naturalnego pochłaniający 
nieprzyjemny zapach?” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 27:   „Pakiet 12, pozycja 2-3- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej 

konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 12 pozycję 2-3 i umożliwi składanie 
ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części 
pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez 
to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów        
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwag i na brak mo żliwo ści technicznych 
zmiany ilo ści pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publi kowanym w UPUE. 
 
Pytanie 28:   „Pakiet 12, pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści rękojeść laryngoskopu 

światłowodowego, bateria 2xC , rękojeść bez kartridża, gwarancja 3 lata?” 
Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 29 :  „Pakiet 12, pozycja 6-  Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej 

konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 12 pozycję 6 i umożliwi składanie ofert  
wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części 
pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez 
to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów        
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwag i na brak mo żliwo ści technicznych 
zmiany ilo ści pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publi kowanym w UPUE. 
 
Pytanie 30 :  „Pakiet 12, pozycja 6-  Czy zamawiający dopuści jako produkt  równoważny filtr 
mechaniczny  bez wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, pakowany pojedynczo , 
oryginalne opakowanie producenta gwarantujące szczelność, data ważność i numer serii na opak. 
Jednostkowym, opakowanie papier/folia o następujących parametrach : 

-skuteczność filtracji bakteryjnej [%] 99.999 
-skuteczność filtracji wirusowej [%] 99.999 
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-waga [g]  30 g 
-przestrzeń martwa [ml]  30 ml 
-objętość pływowa [ml] 150-1500ml 
-posiadający port do kapnografii 
-oporność  przy 30l/min [hPa] wynosi 1.0 
-łącznik prosty 
-złącze : 22M/15F-22F/15M?” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu. 
 
Pytanie 31:   „Pakiet 12, pozycja 14 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej 

konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 12 pozycję 14 i umożliwi składanie 
ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części  

 
pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez 
to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę . 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów        
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwag i na brak mo żliwo ści technicznych 
zmiany ilo ści pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publi kowanym w UPUE. 
 
Pytanie 32:   „Pakiet 18, pozycja 1-  Czy zamawiający dopuści resuscytator  jednorazowych dla 

dorosłych objętości  1500 ml, objętość wyrzutowa > bądź równa 600ml, zawór 
ograniczający 60cmH2O, rezerwuar tlenu o poj. 2000ml, bez portu do podawania leku ? 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu, przy zachowaniu wymogu drenu tlenoweg o min. 2m. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 33:   „Pakiet 18, pozycja 2-  Resuscytator jednorazowy dla noworodków i małych dzieci 

objętość wyrzutowa > bądź równa 10 ml , objętość resuscytatora 280ml, zawór 
ograniczający 40 cmH2O, rezerwuar tlenowy 1600 ml? 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 34:  „Pakiet 18, pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy 

pediatryczny, objętość wyrzutowa > bądź  równa 150 ml, zawór ograniczający 40 cm 
H2O , objętość resuscytatora 550 ml, pojemność 1600 ml ? 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym  
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wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 35:  „Pakiet 18, pozycja 1-3-  Czy zamawiający odstąpi od parametry resuscytator 

posiadający „ uchwyt na r ękę do stabilizacji ”? 
Odpowied ź 35: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie resuscytatorów bez uchwyt u na r ękę do 
stabilizacji. 
 
Pytanie 36:   „Pakiet nr 10 poz. 4 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wydzielenie z pakietu nr 10 poz. 4 i utworzenie 
osobnego pakietu, pozwoli to złożyć ofertę innym oferentom?” 

 
Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów        
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwag i na brak mo żliwo ści technicznych 
zmiany ilo ści pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publi kowanym w UPUE.  
 
Pytanie 37:   „Pakiet nr 10 poz. 4 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o ściereczki do osuszania pacjenta 
czy w formie rękawicy?”  

Odpowied ź 37: Zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia Zamawiaj ący oczekuje 
zaoferowania ściereczek do osuszania pacjenta. 
 
Pytanie 38:   „Pakiet nr 10 poz. 4 

Czy zamawiający będzie wymagał produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny 
klasy I ?” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz f ormularzu cenowym.  
 
Pytanie 39:   „Pakiet 12, poz. 21-24 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 21-24 z pakietu 12. 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.” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów        
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej z uwag i na brak mo żliwo ści technicznych 
zmiany ilo ści pakietów w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia publi kowanym w UPUE. 
 
Pytanie 40:   „Pakiet 12, poz. 21-23 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 
10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.” 

Odpowied ź 38: Zgodnie z zapisem punktu VIII.b specyfikacji istotn ych warunków zamówienia  
Zamawiaj ący wymaga wyceny jednostki miary wskazanej w formul arzu cenowym – podana  
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w kolumnie „ cena jednostki miary netto ” cena musi dotyczy ć tej jednostki. Nie dopuszcza si ę 
zmiany jednostki miary (np. z „szt.” na „opakowanie ” lub odwrotnie).  
 
Pytanie 41:   „Pakiet 12, poz. 22 

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2 litrowy – 14 –dniowy w systemie 
zamkniętym ,jałowy, posiada kranik spustowy Free Flo, wyposażony w zastawkę 
przeciwzwrotną, komorę kroplową (typu Pasteur'a), filtry antybakteryjne, wyposażony w 
port do pobierania próbek, zakładka na kranik spustowy, zintegrowany system 
podwieszania, szeroki dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i 
skręcaniu się, zapewnia swobodny i skuteczny odpływ moczu, dren o dł. minimum 100 
cm?”  

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak rów nież asortymentu opisanego w 
powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym  
 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 42:   „Pakiet 12, poz. 23 

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni 
u pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 110 
cm z klamrą, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania 
drenu od cewnika,  dokładny z podziałką co 25 ml, pojemność 2000 ml?” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 43:   „Pakiet 12, poz. 23 

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni 
u pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 100 
cm bez klamry, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania 
drenu od cewnika,   z podziałką po 50 ml, pojemność 2000 ml?” 

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 44:   „Pakiet 12 poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dla rozm. 0 oraz 1 łyżki do laryngoskopu, 
światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka  
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wykonana ze stali nierdzewnej o matowym ciemnym wykończeniu, które redukuje 
powstawanie świetlnych refleksów, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 
(tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym 
koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymałe 
mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą dwóch łożysk kulkowych, światłowód 
wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne światło, 
osłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło; włókna światłowodu w całości 
osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte czarnym 
płaszczem z tworzywa.” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu.  
 
Pytanie 45:   „Pakiet 12, poz. 6  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, 
o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥ 99,9999 % , ≥ p/wirusowej 99,9999 %, skuteczność 
filtracji względem NaCl ≥ 99,764%, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis,  
 
Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 ml, opory przepływu 2,5 cm H20 przy 60 l/min 
(1,1 cm H20 przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła 
i wilgoci, poziom nawilżaniu 34 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O 
przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 
300-1500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym 
korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.” 

Odpowied ź 45: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 

 Pytanie 46:   „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o typie filtracji mechanicznej, 
o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥ 99,999 % , ≥ p/wirusowej 99,99 %, skuteczność 
filtracji względem NaCl ≥ 99,992%, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, 
przestrzeń martwa: 66 ml, opory przepływu 2,4 cm H20 przy 60 l/min (1,1 cm H20 przy 
30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom 
nawilżaniu 32 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O przy VT 500 ml, 
medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 200-1500 ml, 
waga 36 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-
lock i portem dokującym, prostokątny.” 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
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Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert oraz wnoszenia wadium  ustalony do dnia 13.11.2019 r. do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30.  

 
 
 
Egz.: 

1. strona internetowa/platforma zakupowa. 
2. aa.        

 


