
Szczecinek, dnia  29.03.2021 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
        

Do wszystkich Wykonawców 
      Nr sprawy  03/2021 
      Ogłoszenie nr 2021/BZP 00019212/01 z dnia 2021-03-17 
 
dotyczy:  postępowania w trybie podstawowym: 
 
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – Pakiet  
Dotyczy: 3/2021; Pakiet 14, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z 
zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długości 20cm z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, 
cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 
którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik 
Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , 
strzykawka 10 ml,  dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 12 FR 
x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz 
naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 2 – Pakiet  
Dotyczy: 3/2021; Pakiet 14, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z 
zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długości 25cm z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, 
cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 
którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik 
Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , 
strzykawka 10 ml,  dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 12 FR 
x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz 
naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 3 – Pakiet  
Dotyczy: 3/2021; Pakiet 14, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z 
zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długości 20cm z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, 
cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 
którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik 
Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , 
strzykawka 10 ml,  dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 12 FR 
x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz 
naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 4 – Pakiet  
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z 



zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długości 25cm z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, 
cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 
którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik 
Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , 
strzykawka 10 ml,  dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 12 FR 
x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz 
naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-3 z Pakietu nr 14 i stworzy osobny pakiet?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 5 – Pakiet  
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 16 poz. 2 Igła lokalizacyjna - zestawu do lokalizacji 
zmian wewnątrztkankowych pod kontrolą RTG, z systemem zamykającym, umożliwiającym w 
przypadku niewłaściwego założenia ponowne zamknięcie i repozycję, bez konieczności wychodzenia 
z tkanki. Rozmiary 20G 100mm i 125mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 6 – Pakiet  
Pytanie nr 1 do Pakietu nr 6 Pozycja 1 oraz 2 
Innowacyjne rozwiązania podwyższają jakość produktu , i stwarzają komfort związany w 
bezproblemowym użytkowaniu  zarówno dla pacjentów jak i dla użytkownika , dlatego Zwracamy się z 
pytaniem do zamawiającego, czy  porty naczyniowe maja zapobiegać powstaniu skrzeplin ( 
odpowiednia budowa kory portu) ? Czy otwory  do przyszycia maja być wypełnione silikonem ?( 
nie przerasta tkanka) Czy kształt portu ma być stożkowy ? , ( nie uszkadza skóry podczas nakłucia ) , 
Czy wymaga Wycięcia w obudowie portu ? ( lepszy chwyt przy nakłuciu igłą) Identyfikator dla pacjenta 
(typu : breloczek , opaska) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wymaga, dopuszca 
 
Pytanie 7 – Pakiet  
 Pytanie nr 2 do Pakietu nr 6 Pozycja 1 
 Czy Zamawiający ,uzna za równoważne porty naczyniowe w całości wykonanych z tytanu, o 
niewielkich różnicach technicznych i takiej samej funkcjonalności: 
Zestaw do założenia portu naczyniowego- Gotowy zestaw zawierający port wykonany w całości z 
tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów 
umożliwiających implantację portu. Port: waga 12,5g, wysokość  13,5mm i objętość komory 0,7 ml. 
Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej,  komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do 
przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający 
podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik 
silikonowy: średnica zewnętrzna 2,5 mm, średnica wewnętrzna 1,4mm i długości 660mm. Cewnik 
posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie 
niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły 18G, igłe Hubera, rozszerzadło z prowadnicą 
typu J (długość min. 50cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo 
zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem 2X, hak do unoszenia żyły. Pakiet informacyjny 
dla pacjenta i instrukcję w języku polskim. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 8 – Pakiet  
Pytanie nr 3 do Pakietu nr 6 Pozycja 2 
Jeśli Zamawiający wprowadzi wymóg to zwracamy się z prośbą, o dopuszczenie portów 
naczyniowych w całości wykonanych z tytanu, o niewielkich różnicach technicznych: 
Zestaw do założenia portu naczyniowego- Gotowy zestaw zawierający port wykonany w całości z 
tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów 
umożliwiających implantację portu. Port: waga 10g, wysokość  10,8mm i objętość komory 0,4 ml. 
Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej,  komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do 
przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający 
podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik 
poliuretanowy: średnica zewnętrzna 2,2 mm, średnica wewnętrzna 1,0mm i długości 550mm. Cewnik 
posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie 
niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły 18G, igłe Hubera, rozszerzadło z prowadnicą 
typu J (długość min. 50cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo 
zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem 2X, hak do unoszenia żyły. Pakiet informacyjny 
dla pacjenta i instrukcję w języku polskim. 



Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 9 – Pakiet  
Pytanie nr 4 do Pakietu nr 6 Pozycja 1 
 zwracamy się z prośbą, o dopuszczenie portów naczyniowych w z komorą z tytanu, o niewielkich 
różnicach technicznych lecz takiej samej funkcjonalności: 
Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu, posiadający dwa otwory ułatwiające 
implatnację, z komorą tytanową, port niskoprofilowy: wysokość portu 12mm, waga portu 6g, 
membrana silikonowa o średnicy 12,5mm, komora o objętości 0,5ml; - do prowadzenia długotrwałej 
chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający 
membranę, umożliwiającą do 1500 wkłuć, - niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z 
możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 300psi, szybkość przepływu 
kontrastu 5ml/s, - membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, - 
niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F, długość 500mm, średnica wewnętrzna 
1,05mm, średnica zewnętrzna 2,2mm. W zestawie akcesoriów wprowadzających składającym się z: - 
strzykawka 10ml, igła Seldingera 18G, jedna igła prosta G22x35 do przepłukania portu, drut 
prowadnik J w podajniku, łącznik z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz 
naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach. Każdy port posiada instrukcję w 
jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 10 – Pakiet  
Pytanie nr 5 do Pakietu nr 6 Pozycja 2 
 zwracamy się z prośbą, o dopuszczenie portów naczyniowych w z komorą z tytanu, o niewielkich 
różnicach technicznych lecz takiej samej funkcjonalności: 
Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu, posiadający dwa otwory ułatwiające 
implatnację, z komorą tytanową, port niskoprofilowy: wysokość portu 10,4mm, waga portu 4,55g, 
membrana silikonowa o średnicy 9,7mm, komora o objętości 0,3ml; - do prowadzenia długotrwałej 
chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający 
membranę, umożliwiającą do 1500 wkłuć, - niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z 
możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 300psi, szybkość przepływu 
kontrastu 5ml/s, - membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, - 
niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 6F, długość 500mm, średnica wewnętrzna 
1,3mm, średnica zewnętrzna 2,0mm. W zestawie akcesoriów wprowadzających składającym się z: - 
strzykawka 10ml, igła Seldingera 18G, jedna igła prosta G22x35 do przepłukania portu, drut 
prowadnik J w podajniku, łącznik z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz 
naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach. Każdy port posiada instrukcję w 
jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 11 – Pakiet  
Pytanie 6 pakiet  6 (1,2) 
 
 
 Port wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego  z cewnikiem  o dł. 63 cm ,  
poliuretanowym  o rozmiarze 6F lub 8F  (do wyboru) ,  z komorą  zapobiegająca powstawaniu 
skrzeplin ( bez martwych stref ), wycięcia w podstawie poru ( ułatwienie dla personelu przy obsłudze 
portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem , Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm 
Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła 
tępa , igła  hubera zakrzywina 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca  18 G , rozrywalna  koszulka 
, prowadnica  
  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 12 – Pakiet  
Pakiet nr  3.  Papiery rejestrowe KTG, defibrylatory, spirometry 
 
Działając w imieniu i na rzecz Stryker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822), ul. Poleczki 
35 
(dalej: „Stryker Polska” lub „Spółka”) w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, 
niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w poniższym zakresie: 
Zwracamy się prośbą o wydzielenie pozycji : 6. Papier do defibrylatora LifePack 12/15 , 9. Papier do 



defibrylatora LifePack 12/15  do osobnego pakietu.  Wydzielenie umożliwi zwiększenie 
konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 13 – Pakiet  
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień  
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust. 6: 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 14 – Pakiet  
2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na  
wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych  
i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres  
poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający:wyraża zgodę na umieszczenie zapisu w umowie 
 
Pytanie 15 – Pakiet  
Pakiet 3 poz 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 50mmx30m lub 50mmx20m. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 16 – Pakiet  
Prosimy  dopuszczenie papieru o wymiarach 107mm x 23m. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 17 – Pakiet  
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papieru o 
czułości UPP 110 HG. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Tak wymaga 
 
Pytanie 18 – Pakiet  
Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii posiadające opaskę o szerokości ok. 45 mm 
spełniające pozostałe zapisy SWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 19 – Pakiet  
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu 5 i utworzy z niego oddzielne Zadanie? Umożliwi to 
złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez 
Zamawiającego korzystniejszej ceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 20 – Pakiet  
Pakiet 17, poz. 1 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 21 – Pakiet  
Pakiet 17, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne – bluza i spodnie pakowane razem? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 22 – Pakiet  
Pakiet 17, poz. 1 



Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarach od S zamiast XS – pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 23 – Pakiet  
Pakiet 17, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści ubrania wyłącznie w kolorze niebieskim, wyłącznie pakowane razem, bez 
opcji w kolorze zielonym (spodnie i bluza pakowane oddzielnie). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 24 – Pakiet  
Pakiet 23, poz. 1 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 25 – Pakiet  
Pakiet 23, poz. 3 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 26 – Pakiet  
Dotyczy Pakiet 1nr 13, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 27 – Pakiet  
Dotyczy Pakiet nr 13, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści Zaoferowanie testów o odczycie po 3h 
oraz użyczenie kompatybilnego z nimi autoczynnika na czas trwania umowy ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 28 – Pakiet  
Dotyczy Pakiet nr 13, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści etykiety na plastikowej gilzie?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 29 – Pakiet  
Pakiet 3 Pozycja 5   
Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze 50mm x 30mb? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 30 – Pakiet  
Pakiet 3 Pozycja 6  
Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze 107mm x 23? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 31 – Pakiet  
Pakiet 3 Pozycja 8   
Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze 50mm x 30mb? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 32 – Pakiet  
Pakiet 3 Pozycja 9  
Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze 107mm x 23? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 



 
Pytanie 33 – Pakiet  
Pakiet 3 Pozycja 10  
Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze 110mm x 30? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 34 – Pakiet  
Pakiet 3 Pozycja 11  
Czy Zamawiający dopuści wycenę ustnika w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem zamawianej 
ilości ? 
Odpowiedź: dopuszcza 
 
Pytanie 35 – Pakiet  
Pakiet 5 Pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę osłony w opakowaniu a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości do 6 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 36 – Pakiet  
Pakiet 17 Pozycja 1-2  
Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, nieprześwitujące, 
antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V"zakończone obszyciem w 
kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z 
trokami w pasie. Dostępne tylko w kolorze niebieskim,. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S, M, L, 
XL, XXL. O parametrach: 

 
 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 37 – Pakiet  
Pakiet 22 Pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x210cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 38 – Pakiet  
Pakiet 22 Pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z nitką RTG i tasiemką? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 39 – Pakiet  
Pakiet 22 Pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową niesterylną pakowaną po 20szt z podaniem ceny za 
opakowanie z przeliczeniem ilości bądź z podaniem ceny za 1szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 



 
Pytanie 40 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze zielonym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 41 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi mankietami poliestrowymi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 42 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód 
całkowity 150 cm), długość rękawa od ramienia 56cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 43 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 5, 6 
Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 44 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 5, 6 
Czy Zamawiający dopuści majtki w kolorze granatowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 45 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g/m2 w kolorze 
niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu)  , 
wiązana, biały trok w pasie oraz 2 na szyi, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, rozmiar uniwersalny, 
długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 46 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 7 
Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się 
na wydzielenie pozycji nr 7 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność 
postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy 
wybór oferty najkorzystniejszej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie 
 
Pytanie 47 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g/m2 w kolorze 
niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu)  , 
wiązana, biały trok w pasie oraz 2 na szyi, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, rozmiar uniwersalny, 
długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 48 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 9-11 



Czy Zamawiający dopuści ubranie/piżamę wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, 
nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, spodnie z trokami w pasie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 49 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z 
jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: 
prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm 
x 80 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 50 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z 
jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², niejałowy, kolor biały, zawiera: 
prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm 
x 80 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 51 – Pakiet  
Pakiet 23 Pozycja 14, 15 
Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się 
na wydzielenie pozycji nr 14 i 15 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność 
postepowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy 
wybór oferty najkorzystniejszej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 52 – Pakiet  
Pytanie 1 – dotyczy pakietu 5 
Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularki wykonane z 
opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie  
lecznicze, wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, 
w kształcie litery Y, co powoduje, ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed 
zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania u 
skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiające skuteczne 
umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejanie. Dostępne rozmiary: 30-38 cm, 24-33 cm, 20-28 
cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 53 – Pakiet  
Pakiet 22 poz.1: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie niebieskiej serwety w rozmiarze 160x90cm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 54 – Pakiet  
Pakiet 22 poz.2:  
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie niebieskiej serwety w rozmiarze 250x160cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 55 – Projekt umowy 
Pytania dot. projektu umowy: 
1.  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 9 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „chyba 
że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być 
zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem 
zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia 
publicznego. Zachowanie § 4 ust. 9 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie 
wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do 



rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność zapisów § 4 ust. 9 w aktualnym brzmieniu może 
być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
Pytanie 56 – Pakiet  
2.  Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
 
Pytanie 57 – Pakiet  
PAKIET 22 
Czy Zamawiający dopuści serwetę 140 – 160 cm X 240 – 250 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 58 – Pakiet  
Pakiet 23 pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze Uniwersalnym, o podobnych wymiarach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 59 – Pakiet  
Pakiet 23 pozycja 7 
Czy Zmawiający dopuści rozmiar uniwersalny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 60 – Pakiet  
Pakiet 23 pozycja 7 
Czy Zmawiający dopuści gramaturę 55g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 61 – Pakiet  
Pakiet 23 pozycja 14 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści pościel z włókniny PP o gramaturze min. 18g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 62 – Pakiet  
Pakiet 23 pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 17g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 63 – Pakiet  
Pakiet 23 pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści pościel z poszewką w rozmiarze 70x80 cm, pozostałe wymiary zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 64 – Pakiet  
Pakiet 23 pozycja 15 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści pościel z włókniny PP o gramaturze min. 30g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 65 – Pakiet  
Pakiet 23 pozycja 15 



Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 66 – Pakiet  
Pytanie 1:  
Dotyczy Pakiet nr 10, punkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ 
Prosimy o dopuszczenie igieł w rozmiarze 9G i 12G. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 67 – Pakiet  
Pytanie 2: 
Dotyczy Pakiet nr 10, punkt 2 załącznika nr 2 do SIWZ 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika 500ml 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 68 – Pakiet  
Dotyczy Pakiet nr 10 załącznika nr 2 do SIWZ Parametry dzierżawionego urządzenia. 
Prosimy o dopuszczenie systemu ATEC Sapphire amerykańskiej firmy Hologic o następujących 
parametrach: 
 

 System do grubo igłowej biopsji po kontrolą RTG, USG i MRI 
1. Zasilanie 230V/50Hz 

2. 
Modułu kontrolny zainstalowany na zespole jezdnym, zapewniający sterowanie wszystkimi 
funkcjami urządzenia. 

3. 
Zintegrowany system próżniowy wytwarzający podciśnienie niezbędne do pobierania 
próbek z automatyczną kontrolą siły ssania w trakcie wykonywania procedury. 

4. 
Urządzenie zapewnia realizację biopsji pod kontrolą systemu stereotaktycznego oraz pod 
kontrolą USG bez konieczności wymiany systemu rękojeści i igieł.  

5. Urządzenie zapewnia realizację biopsji pod kontrolą rezonansu 
6. Możliwość stosowania znaczników biopsyjnych. 

7. 
Możliwość pobierania kolejnych wycinków bez konieczności wyjmowania igły biopsyjnej z 
miejsca badanej zmiany i zatrzymywania procesu biopsji i pracy igły. 

8. Obrót igły RTG o 360° wokół własnej osi 

9. 
System zapewnia możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu, przy 
zatrzymanym procesie pobierania bioptatów jak i w trakcie pracy igły. Proces podawania 
ręczny i automatyczny 

10.
System zapewnia możliwość automatycznego podawania znieczulenia bez konieczności 
podawania go przez operatora 

11. System zapewnia możliwość przepłukiwania miejsca wycinka. 

12.
Koszyczek na bioptaty z siateczką o szczelinie nie większej niż 180 mikronów 
zabezpieczająca możliwość wydostania się mikro zwapnień podczas biopsji lub płukania 

13.
Urządzenie zapewniające szybki proces pobierania wycinków, długość cyklu (otwarcie igły, 
wycięcie zmiany, zamknięcie igły) 

14. Proces wycinania -  bez ruchów oscylacyjnych szarpiących tkankę 
15. Rękojeść, igła, węże ciśnieniowe do każdego zabiegu sterylne i jednorazowego użytku.  
16. Możliwość stosowania, dwóch rozmiarów igieł: 9 G, 12 G 
17. Długość okna biopsyjnego w dwóch rozmiarach 12 mm i 20 mm 
18. Długości igieł: 9cm, 12 cm i 14cm 
19. Igła z ostrzem trokarowym i tępym ( zaokrąglonym) 

20.
Urządzenie nie pozwala na pozostawienie igły niezamkniętej, każde zatrzymanie biopsji 
wiąże się z zamknięciem igły. Możliwość otwarcia igły tylko w trybie ręcznym 

21. Możliwość instalacji pojemnika na płyny powstałe podczas biopsji 
22. Na wyposażeniu przycisk nożny sterowany pneumatycznie 
23. Urządzenie w pełni zautomatyzowane bez wyświetlaczy, klawiatura membranowa 
24. Deklaracje CE 



25. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej 
26. Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia 
27. Serwis urządzenia po stronie wydzierżawiającego 

Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 69 – Pakiet  
Dotyczy ust. 1 § 4 projektu umowy 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania 
faktury przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 70 – Pakiet  
Pytanie 5: 
   Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie     
interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu 
odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 71 – Pakiet  
Pytanie 6: 
    Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt.  
    z wykluczeniem dni wolnych od pracy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 72 – Pakiet  
Pytanie 7: 
 W nawiązaniu do ust.6.e) § 4 Projektu  Umowy  zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 5% 
wartości każdego złożonego zamówienia z tytułu wstrzymania dostaw towaru.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 73 – Pakiet  
Pytanie 8: 
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt                                 
(w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy                                           o 
zaakceptowanie powyższej propozycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 74 – Pakiet  
Do treści §4 ust. 6 lit. e) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 
umownej za wstrzymanie dostaw w wysokości 5% wartości zamówienia? Jednocześnie prosimy o 
dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się 
przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.". 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 75 – Pakiet  
Do treści §4 ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o zmianę brzmienia niniejszego zapisu w ten sposób, aby 
odsetki za zwłokę w płatnościach były naliczane od pierwszego dnia od upływu terminu na zapłatę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 76 – Pakiet  
Do treści §4 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu 
cywilnego, pozbawiającego Sprzedającego prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień w 
płatnościach za dostarczone towary. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  



 
Pytanie 77 – Pakiet  
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 
oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną 
się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego 
postępowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: pytanie nie dotyczy SWZ 
 
Pytanie 78 – Pakiet  
    5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy 
związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec 
Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności 
objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy 
w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w 
ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 
28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 79 – Pakiet  
Pytanie 1 
Dotyczy: Wzór umowy. §2 ust. 2. 
Wnosimy o wykreślenie postanowień §2 ust 2 Umowy jako niezgodnego z powszechnie  
obowiązującymi przepisami prawa. Skoro termin realizacji zamówienia jest określony w dniach  
roboczych to upływa na koniec ostatniego dnia terminu nie zaś o g 14. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie  
 
Pytanie 80 – Pakiet  
Pytanie 2 
Dotyczy: Pakietu nr 10. Igły, pojemniki i prowadniczki do biopsji gruboigłowej wraz z dzierżawą  
aparatu do biopsji gruboigłowej 
Prosimy o potwierdzenie, iż faktury z tytułu czynszu dzierżawy Wykonawca będzie wystawiał raz  
w miesiącu wg stawki określonej w formularzu asortymentowo-cenowym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak  
 
Pytanie 81– Pakiet  
Pytanie 3 
Dotyczy: Pakietu nr 10. Igły, pojemniki i prowadniczki do biopsji gruboigłowej wraz z dzierżawą  
aparatu do biopsji gruboigłowej 
Prosimy o wskazanie terminu dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy w pakiecie  
nr 10. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: 7 dni od podpisania umowy 
 
Pytanie 82 – Pakiet  
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 16 poz. 2 igły lokalizacyjnej w rozmiarze 20G, dł. 100 mm i  
120 mm. Pozostałe wymagania bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
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