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Zadanie 1, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści jałowe  kompresy gazowe pakowane 10x10x2sztx25 z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
reszta parametrów zgodna z zamówieniem? 
TAK, zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści jałowe  kompresy gazowe pakowane 7x7x3szt z odpowiednim przeliczeniem ilości, reszta 
parametrów zgodna z zamówieniem? 
TAK, zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany A’50 z odpowiednim przeliczeniem  ilości? Reszta parametrów zgodna z 
zamówieniem. 
TAK, zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1, poz. 20 
Czy Zamawiający wymaga siatki o długości 10m, reszta parametrów zgodna z zamówieniem? 
Zamawiający wymaga siatki o długości 1m. 

Zadanie 1, poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek od mocowania wkłuć o rozmiarze  8 cm x 5,8 cm, reszta parametrów zgodna 
z SIWZ? 
TAK, zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1, poz. 25 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 80cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ? 
TAK, zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 7-12 
Czy Zamawiający wymaga by wyroby z gazy były wykonane z przędzy min 15 tex? Na potwierdzenie czego należy 
dołączyć oświadczenie producenta. 
Zamawiający wymaga asortymentu o parametrach opisanych w załączniku do zaproszenia. 

 

 



Zadanie 1 poz. 7-12 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji parą wodną dla wyrobów 
jałowych? Dzięki temu Zamawiający będzie miał pewność  w jaki sposób wyroby z gazy są sterylizowane. Nie zwiększa to 
kosztów, a daje Zamawiającemu bezpieczeństwo otrzymania gotowego wyrobu jałowego.  
TAK, zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji parą wodna dla wyrobów 
jałowych. 

Zadanie 1 poz. 7-12 
Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby gazowe jałowe były sklasyfikowane w klasie IIa reguła 7, tj. chirurgiczne 
inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku?  
TAK, zamawiający wymaga, wyrobów gazowych sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7. 

 
Zadanie 2 poz. 1 

 Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie: 
- Tupfery z gazy 17-nitkowej o wymiarach 20 cm x 20 cm -  6 sztuk; 
- Pęseta medyczna – 1 sztuka; 
- Rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar M z wywiniętym mankietem – 1 para; 
 - Serweta FB 60 cm x 50 cm z otworem ø5cm i rozcięciem, złożona – 1 sztuka. 
- Serweta FB 60 cm x 50 cm – 1 sztuka. 
- Worek na mocz 2000 ml z kranikiem spustowym typu push-pull; 
- Cewnik Foleya 2-drożny, lateksowy, silikonowany, Nr 16 
- Strzykawka 3-częściowa luer 10ml 
- Igła 1,2x40 
- Pojemnik okrągły z podziałką 125ml 
reszta parametrów zgodna z SIWZ? 
Proponowany zestaw posiada cewnik Foley’a o rozm. 16,18,20 lub 22.  
Czy Zamawiający może określić jakiego rozmiaru cewnika wymaga? 
TAK, zamawiający dopuszcza. Rozmiary cewnika będą określane każdorazowo przy cząstkowym amówieniu. 

Zadanie 2 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zmiany opatrunku o składzie: 
- Tupfery (kula) z gazy 17-nitkowej o wymiarach 20 cm x 20 cm -  6 sztuk; 
-  Kompresy z włókniny 30 g/m2, 4-warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm -  2 sztuki; 
-  Pęseta medyczna zielona – 1 sztuka; 
- Pęseta medyczna niebieska – 1 sztuka; 
reszta parametrów zgodna z SIWZ? 
TAK, zamawiający dopuszcza 

Zadanie 3 poz. 5 
Czy Zamawiający może określić minimalny rozmiar prześcieradła jakiego wymaga? 
Zamawiający wymaga prześcieradła o wymiarach 200cm x 160cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt umowy 

1. Dotyczy §2 pkt. 2 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §5 pkt. 1 wzoru umowy na: Zamawiający będzie 

zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie bądź faxem lub pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni robocze 

poprzedzające termin dostawy lub w dostawach interwencyjnych na 1 dzień roboczy. Zamawiający NIE WYRAŻA 

zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 

2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca 

będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej cenie? Zamawiający WYRAŻA  zgodę 

na dostarczenie zamienników, po uprzednim uzgodnieniu rodzaju zamiennika. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie odstąpienia  od umowy z 10% na 5% wartości 
niezrealizowanej części umowy? Zamawiający NIE WYRAŻA zgody. 
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