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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/2/45/07     zamówienia publicznego 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych (11 zadań). 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający może sprecyzować, jakim środkiem dezynfekcyjnym mają być 
nasączone szczotki chirurgiczne w zadaniu nr 5? 
Odpowiedź: Szczotki chirurgiczne w zadaniu nr 5 mają być nasączone jednym z niżej podanych 
środków dezynfekcyjnych: 
- PCMX 12 ml 
- POVIDONE IODINE 12 ml 
- 4 % GLUKONIAN CHLORHEKSYDYNY 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby szczotki chirurgiczne w zadaniu nr 5 wyposażone były  
w pilniczek do paznokci? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby szczotki chirurgiczne w zadaniu nr 5 wyposażone były  
w pilniczek do paznokci. 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga, aby szczotki chirurgiczne w zadaniu nr 6 wyposażone były  
w pilniczek do paznokci? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby szczotki chirurgiczne w zadaniu nr 6 wyposażone były  
w pilniczek do paznokci. 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 wymaga wyrobów sterylnych, pakowanych 
pojedynczo? 
Odpowiedź:. Zamawiający w zadaniu nr 5 wymaga wyrobów sterylnych, pakowanych pojedynczo. 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wymaga wyrobów sterylnych, pakowanych 
pojedynczo? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 6 wymaga wyrobów sterylnych, pakowanych pojedynczo. 
Pytanie nr 6: (Dot. zadania nr 1) Czy Zamawiający może określić do czego mają służyć kaniule 
wymienione w zadaniu nr 1? 
Odpowiedź: Kaniule wymienione w zadaniu nr 1 mają służyć do operacji zaćmy. 
Pytanie nr 7: (Dot. zadania nr 1) Czy Zamawiający może określić co oznaczają podane parametry? 
Odpowiedź: Podane parametry oznaczają średnicę i długość kaniuli. 
Pytanie nr 8: (Dot. zadania nr 1) Czy Zamawiający może określić jakie mają być zakończenia 
wymienionych kaniul? 
Odpowiedź: Zakończenia wymienionych kaniul mają być proste. 
Pytanie nr 9: Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści kaniule oftalmologiczne: 
- poz. 1: 0,6 x 22 mm 
- poz. 2: 0,8 x 22 mm U – kształtna 
- poz. 3: 0,6 x 38 mm lub 0,8 x  38 mm 
Odpowiedź: W zadaniu nr 1 Zamawaiający nie dopuszcza powyższych kaniuli oftalmologicznych. 
Pytanie nr 10: (Zadanie nr 4 poz. 17, 18, 20, 21, 24, 27) Czy Zamawiający wydzieli te pozycje  
z pakietu tworząc nowy pakiet 4A? Przychylenie się do naszej prośby umożliwi nam i innym złożenie 
Państwu bardzo konkurencyjnych ofert w tym pakiecie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela powyższych pozycji z zadania 4 i nie tworzy pakietu 4a. 
Pytanie nr 11: Czy w przypadku, gdy producent nie posługuje się numerami katalogowymi należy 
wpisać w kolumnie „numer katalogowy” – brak numeru katalogowego? 
Odpowiedź: W przypadku, gdy producent nie posługuje się numerami katalogowymi można wpisać  
w kolumnie „numer katalogowy” – brak numeru katalogowego. 
Pytanie nr 12: Czy Zamawiający w zadaniu 2 poz. 1 (strzykawki 2, 5, 10, 20 ml) i poz. 6 dopuści 
zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  
w/w sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 2 poz. 1 (strzykawki 2, 5, 10, 20 ml) i poz. 6 dopuszcza zmianę 
jednostki miary ze sztuk na opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w sztuk. 
Pytanie nr 13: Czy Zamawiający w zadaniu 2 poz. 9 miał na myśli rampę składającą sie z trzech 
kraników trójdrożnych na jednej listwie? 



  

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 2 poz. 9 ma na myśli rampę składającą sie z trzech kraników 
trójdrożnych na jednej listwie. 
Pytanie nr 14: Czy Zamawiający w zadaniu 2 poz. 10 miał na myśli rampę składającą się z pięciu 
kraników trójdrożnych na jednej listwie? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 2 poz. 10 ma na myśli rampę składającą się z pięciu kraników 
trójdrożnych na jednej listwie. 
Pytanie nr 15: Czy Zamawiający w zadaniu 2 poz. 11 dopuści przedłużacz do rozdzielacza M/M o dł. 
15 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 2 poz. 11 dopuszcza przedłużacz do rozdzielacza M/M o dł. 15 
cm. 
Pytanie nr 16: Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 10 dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych  
i kroplówek z kranikiem trójdrożnym o długości 10 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 3 poz. 10 dopuszcza przedłużacze do pomp infuzyjnych  
i kroplówek z kranikiem trójdrożnym o długości 10 cm. 
Pytanie nr 17: Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 11 dopuści przedłużacze do pomp infyzyjnych  
i kroplówek z kranikiem trójdrożnym o długości 25 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 3 poz. 11 dopuszcza przedłużacze do pomp infyzyjnych  
i kroplówek z kranikiem trójdrożnym o długości 25 cm. 
Pytanie nr 18: Czy Zamawiający w zadaniu 4 poz. 1, 23, 26 dopuści zamianę jednostki miary ze sztuk 
na opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 4 poz. 1, 23, 26 dopuszcza zamianę jednostki miary ze sztuk na 
opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w sztuk. 
Pytanie nr 19: Czy Zamawiający w zadaniu 4 poz. 21 dopuści okulary do fototerapii dla niemowląt 
jednorazowego użytku? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 4 poz. 21 dopuszcza okulary do fototerapii dla niemowląt 
jednorazowego użytku. 
Pytanie nr 20: Czy Zamawiający w zadaniu 7 poz. 4 dopuści cewniki do odsysania „6” i „8” o długości 
40 (6/40 i 8/40)? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 7 poz. 4 dopuszcza cewniki do odsysania „6” i „8” o długości 40 
(6/40 i 8/40). 
Pytanie nr 21: Czy Zamawiający w zadaniu 7 poz. 4 dopuści cewniki do odsysania „20” i „22”  
o długości 60? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 7 poz. 4 dopuszcza cewniki do odsysania „20” i „22” o długości 
60. 
Pytanie nr 22: Czy Zamawiający wyłączy z zadania 7 poz. 12? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zadania 7 poz. 12. 
Pytanie nr 23: (Dotyczy pakietu nr 11) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników do 
hemodializy w zestawach, w skład którego wchodzi: 
- Cewnik 3 – kanałowy 12 Fr i odpowiedniej długości 16-24 cm; 
- Igła wprowadzająca grub. 18; 
- Prowadnica J prosta 0,038 cala; 
- Rozszerzacz 10 Fr; 
- Rozszerzacz 12 Fr; 
- Samoprzylepny opatrunek na ranę; 
- Trzy nasadki iniekcyjne; 
czy samego cewnika z nasadkami iniekcyjnymi?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania cewników do hemodializy w zestawach, w skład 
którego wchodzi: 
- Cewnik 3 – kanałowy 12 Fr i odpowiedniej długości 16-24 cm; 
- Igła wprowadzająca grub. 18; 
- Prowadnica J prosta 0,038 cala; 
- Rozszerzacz 10 Fr; 
- Rozszerzacz 12 Fr; 
- Samoprzylepny optrunek na ranę; 
- Trzy nasadki iniekcyjne. 
Pytanie nr 24: Czy zaistniała pomyłka i zamawiający oczekuje zaoferowania w jednej z pozycji 
cewnika 2-kanałowego, a w drugiej 3-kanałowego? 
Odpowiedź: Tak, zaistniała pomyłka i zamawiający oczekuje zaoferowania w jednej z pozycji cewnika 
2-kanałowego, a w drugiej 3-kanałowego. 

 
Z poważaniem 

        Z-ca Dyrektora d/s ekonomicznych
        Maria Nieżorawska  
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