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Warszawa, dnia 11.08.2020 r. 
 
DZP.26.36.1.2020 

WYKONAWCY 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawę fartuchów chirurgicznych, zestawów obłożeń ortopedycznych, akcesoriów 
specjalistycznych do leczenia ran, implantów do augmentacji fałd głosowych oraz zestawów 
do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.” 
(nr sprawy 36/2020) 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 
wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie Nr 1 
Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3,4,5,6,7,9,10,11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 2 
Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 8,12,13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 3 
Pakiet nr 6 poz. 1, 2 
W związku z tym, że opatrunki występują wyłącznie w opakowaniach zbiorczy a`25 sztuk, bez 
możliwości zakupu na sztuki zwracamy się do Zamawiającego o zwiększenie zamawianej ilości 
do 1 pełnego opakowania.  
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zwiększenie zamawianej ilości, prosimy o wydzielenie 
opatrunków z pozycji 
nr 1 i 2 do osobnego pakietu, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie złożyć oferty 
na opatrunki Urgo. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę o zwiększenie zamawianej ilości do 1 pełnego 
opakowania.  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu. 
 

Pytanie Nr 4 
 Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wyciągowego posiadającego w swoim 
składzie:1 x osłona na krocze przylepna w rozmiarze 20 x 37,5 cm 
Każdy zestaw posiada na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne (do wklejania do dokumentacji 
medycznej) zawierające datę ważności i nr serii, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
 



 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 26 692 000,00 zł 

Pytanie Nr 5 
Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 3. 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii posiadającego w swoim 
składzie: 
-1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)  
-1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
-1 serweta operacyjna nieprzylepna 150 x 175 cm   
-1 serweta operacyjna do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm 
o wymiarach 320cm x 245cm  
-1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 
-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
Każdy zestaw posiada na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne (do wklejania do dokumentacji 
medycznej) zawierające datę ważności i nr serii, pozostałe parametry spełnione. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie Nr 6 
Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 
do operacji stopy, dłoni posiadającego w swoim składzie: 
-1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)  
-1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
-1 serweta PE 150 x 200 cm   
-1 serweta operacyjna wzmocniona do operacji dłoni, stopy z samouszczelniającym się otworem 
Ø 3cm o wymiarach 320cm x 245cm  
-1 uchwyt velcro 2 x 23 cm 
-2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
Każdy zestaw posiada na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne (do wklejania do dokumentacji 
medycznej) zawierające datę ważności i nr serii, pozostałe parametry spełnione. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie Nr 7 
Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego zgodnego 
z EN 13795 1-3; wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 
i odporności na przesiąkanie płynów min. 33,1 cm H20. Fartuchy dostępne w rozmiarze M, L, XL, 
XXL, pozostałe parametry spełnione. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie Nr 8 
Dotyczy Pakietu nr 2 Pozycje 2, 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych zgodnych 
z EN 13795 1-3; w rozmiarach M, L, XL, XXL, pozostałe parametry spełnione. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie Nr 9 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy w § 3 ust. 5 i w przypadku zmiany stawki VAT 
zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, natomiast cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie Nr 10 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 zmienić zapisy umowy i zmniejszyć wysokość kar 
umownych do 0,5% wartości brutto niedostarczonej dostawy jednak nie więcej niż 20 zł brutto? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 11 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 zmienić zapisy umowy i zmniejszyć wysokość kar 
umownych do 0,5% wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu w dostawach 
częściowych asortymentu pozbawionego wad jakościowych w odniesieniu, do których została złożona 
reklamacja jednak nie więcej niż 20 zł brutto? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 12 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie 
zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez 
wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione 
naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 
1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
(art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie 
w wykonaniu umowy.”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 13 
Wnosimy również o wprowadzenie do zapisów umowy rozbudowanego § 9 ust. regulujące skutki 
wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony 
umowy. Proponowane brzmienie: 
Siła Wyższa 

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające 
z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 
żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony 
nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili 
podpisania umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły 
wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu 
i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki 
na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, 
i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana 
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana 
do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których 
nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, 
na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 
obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
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działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek 
działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych 
ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej 
utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda 
ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem 
siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron 
w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako 
jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również 
umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie 
lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania 
zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron 
umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli 
na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 14 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 2 wzoru umowy zmienić zapisy umowy i zmniejszyć 
wysokość zabezpieczenia należytego umowy w wysokości 1% ceny ofertowej brutto. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 15 
Pakiet 2, poz. 1: czy Zamawiający dopuści Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z 
włókniny polipropylenowej 35 g /m2 typu SMS bez lateksu, kauczuku i kalafonii.   Krój fartucha 
z prostymi rękawami zapewniające nieskrępowaną swobodę ruchu. Tylne części fartucha zachodzą na 
siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z 
procedurami postępowania aseptycznego dla zapewnienia pełnej sterylności tylnej części fartucha. 
Pod szyją zapinany na  rzep (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm). Szwy wykonane 
techniką ultradźwiękową. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3.Odporność na 
przesiąkanie płynów 40 cm H2OFartuch pakowany dodatkowo w papier krepowany, w opakowaniu 2 
ręczniki do osuszania rąk, rozmiary  M, L, XL, XXL? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 16 
Pakiet 2, poz. 2: czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 
1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego  35g/m2. Fartuch 
zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej rzepu (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 
2cm). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Pod szyją lamówka w 
kolorze fartucha, identyfikacja rodzaju fartucha możliwa dzięki metce widocznej przed rozłożeniem 
fartucha.  Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym 
kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i 
zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. 
paraprzepuszczalność wyrażona w g/m2/24h. Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O (wg 
ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). 
Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 121 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Fartuch 
zapakowany w opakowanie typu papier folia i w papier krepowany zabezpieczający przed 
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przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania.  W opakowaniu 2 ręczniki włókninowe, rozmiary 
M, L, XL,XXL? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 17 
Pakiet 2, poz. 2: czy Zamawiający dopuści Fartuch jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 
13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego  35g/m2. 
Gramatura wzmocnienia 4, g/m2. Fartuch zapinany u góry na rzep (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; 
haczyki dł. 5cm, szer. 2cm). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej.. Pod 
szyją lamówka w kolorze fartucha, identyfikacja rodzaju fartucha możliwa dzięki metce widocznej 
przed rozłożeniem fartucha.  Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w 
specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania 
aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową.. Odporność na przesiąkanie płynów 165 cm H2O (wg ISO EN 20811). 
Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: min 143 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na 
wypychanie - na mokro: min 98 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Fartuch zapakowany w opakowanie 
typu papier folia i papier krepowany zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie 
otwierania.  W opakowaniu 2 ręczniki włókninowe, rozmiary M, L, XL,XXL? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 18 
Par. 7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„Zwłoki”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 19 
Par. 7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 20,00 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 20 
Par. 7 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 20,00 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 21 
Par. 7 ust. 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% niezrealizowanej 
części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 22 
Par. 7 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 20,00 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 23 
Pakiet 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, 
wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 
 80cm 
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 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm 
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 

150 cm x 190 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 24 
Pakiet 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS 
o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 
o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporność na rozerwania 
sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro 
w obszarze krytycznym 90/91.6N, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm 
H2O, chłonności wzmocnienia min. 680% ? 
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 25 
Pakiet 1, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, 
wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 
80cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm 
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 26 
Pakiet 1, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS 
o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 
o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporność na rozerwania 
sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro 
w obszarze krytycznym 90/91.6N, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm 
H2O, chłonności wzmocnienia min. 680% ? 
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
Pytanie Nr 27 
Pakiet 1, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
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 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 320 
cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm 
z otworem samouszczelniającym 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 
 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm  
 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 

150 cm x 190 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 28 
Pakiet 1, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze 
krytycznym 120/110 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 
56/50 N, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O, chłonności warstwy 
zewnętrznej min. 600% ? 
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 29 
Pakiet 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym 
się o średnicy 3,5 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 30 
Pakiet 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS 
o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gra aturze 
80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporność na rozerwania sucho/mokro 
w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze 
krytycznym 90/91.6N, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O, 
chłonności wzmocnienia min. 680% ? 
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 31 
Pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie Nr 32 
Pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z standardowymi rękawami o prostym kroju? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 33 
Pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 
cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 34 
Pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 50,47cm H2O? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 35 
Pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL – o długości 157cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 36 
Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 37 
Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 
cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 38 
Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z kolorową lamówką oznaczającą rozmiar, oraz informacją 
o rodzaju procedury nadrukowaną na fartuchu, widoczną przed jego rozłożeniem? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 39 
Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 4389g/m2/24h? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 40 
Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL – o długości 157cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie Nr 41 
Pakiet 2, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, posiadający 
wzmocnienia o gramaturze 40g/m2? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 42 
Pakiet 2, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 
cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 43 
Pakiet 2, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z kolorową lamówką oznaczającą rozmiar, oraz informacją 
o rodzaju procedury nadrukowaną na fartuchu, widoczną przed jego rozłożeniem? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 44 
Pakiet 2, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 4389g/m2/24h? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 45 
Pakiet 2, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 66cm H2O? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 46 
Pakiet 2, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na wypychanie na mokro/sucho 200/210kpa? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 47 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 1,2,3 dopuści następujące zestawy: 
1.Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran zawierający: 1 szt 
podkładka z miękkim wyścielanym nieprzezroczystym drenem typu Soft Port, odprowadzający 
wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika,1 - pianka 10 cm x 8 cm x 3 cm. Samoprzylepna 
folia okluzyjna do mocowania i  uszczelniania opatrunku- 1 szt transparentna folia 15 cm x 20 cm , 
Sterylny 
2.Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran zawierający: 1 szt 
podkładka z miękkim wyścielanym nieprzezroczystym drenem typu Soft Port, odprowadzający 
wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika,1 - pianka 20cm x 12,5 cm x 3 cm. Samoprzylepna 
folia okluzyjna do mocowania i  uszczelniania opatrunku- 2 szt transparentna folia 30cm x 20 cm. 
Sterylny 
3.Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran zawierający: 1 szt 
podkładka z miękkim wyścielanym nieprzezroczystym drenem typu Soft Port, odprowadzający 
wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika,1 - pianka 25cm x 15 cm x 3 cm. Samoprzylepna 
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folia okluzyjna do mocowania i  uszczelniania opatrunku- 3 szt transparentna folia 30cm x 20 cm. 
Sterylny 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 48 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 5 dopuści folię transparentną w ilość sztuk 5  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 49 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 6 dopuści Pojedynczo pakowany Soft Port  - długość 69 cm, 
głowica aplikatora 15 cm x 10 cm 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 50 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 7 dopuści  
Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym.Przewód 
kanistra łączący z opatrunkiem, długość: 168cm, zakończony bezpiecznym złączem Quick – Click. 
Pojemność 300ml 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 51 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 8 dopuści 
Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym.Przewód 
kanistra łączący z opatrunkiem, długość: 168cm, zakończony bezpiecznym złączem Quick – Click. 
Pojemność 750ml 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 52 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 8 dopuści 
Zestaw piankowy do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej Zawartość zestawu: 
1 - Soft Port - długość 69 cm, głowica aplikatora 15 cm x 10 cm, 2 - pianki 43 cm x 30 cm x 3 cm, 6 - 
transparentnych folii 20 cm x 30 cm, 1 - warstwa zabezpieczająca narządy 89 cm x 66 cm 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 53 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 9 dopuści:  
Impregnowane maścią gładkie włókna acetatowe redukują ryzyko wrastania ziarninującej tkanki 
w opatrunek. Zapewnia bezbolesne i łatwe usuwanie. Przepuszczalny dla powietrza i wysięku. 
Rozmiar 20 x 7,5  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 54 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 10 dopuści:  
Impregnowane maścią gładkie włókna acetatowe redukują ryzyko wrastania ziarninującej tkanki 
w opatrunek. Zapewnia bezbolesne i łatwe usuwanie. Przepuszczalny dla powietrza i wysięku. 
Rozmiar 7,5 x 7,5 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie Nr 55 
dotyczy pak. 2  poz. 1                                                                                                                
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów 
chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS, o gramaturze min. 35 g/m². Fartuch pod szyją 
zapinany na rzep. Odporność na przesiąkanie płynów min. 200 cm H2O. Dostępny w rozmiarach: M, 
L, XL, XXL,XXXL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, 
 
Pytanie Nr 56 
dotyczy pak. 2  poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu 2 i utworzenie z niej 
oddzielnej części. Modyfikacja ta pozwoli na założenie ofert większej liczbie wykonawców, co 
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, 
 
Pytanie Nr 57 
Pakiet 2, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: 
fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. 
Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. 
Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia 
i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 
samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. 
Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH2O; Palność Klasa 1 wg 
CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dostępny w 
rozmiarach S/M-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla 
producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 58 
Pakiet 2, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: 
fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. 
Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. 
Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia 
i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 
samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. 
Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH2O; Palność Klasa 1 wg 
CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dostępny 
w rozmiarach S/M-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla 
producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 59 
Pakiet 2, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: 
fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. 
Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu 
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wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone 
elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany 
podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, 
na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha 
oznaczenie rozmiaru i długości.  
Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH2O i min. 175 
cmH2O ; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 
wg EN 810. Dostępny w rozmiarach S/M-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. 
Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione 
przez jednostki notyfikowane. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 60 
Pakiet 4 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku sterylnego z pianki poliuretanowej w rozmiarze 
10x10 cm, pozostałe zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 61 
Pakiet 4 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku sterylnego z pianki poliuretanowej w rozmiarze 
15x20 cm, pozostałe zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 62 
dotyczy pakietu 1, pozycja 1.  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego zawierający:  

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 63 
dotyczy pakietu1 , pozycja 2.  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego – zestaw wyciągowy 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 64 
dotyczy pakietu 1, pozycja 3.  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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  Pytanie Nr 65 
dotyczy pakietu 1, pozycja 4.  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stopa dłoń zawierający 
 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 66 
Dotyczy pakietu 5 
Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek był sterylny, przeciwbakteryjny, pochłaniający duże ilości 
wysięku, zawierający jony srebra, kwas EDTA oraz chlorek benzetoniowy BEC , odporny 
na rozerwanie dzięki przeszyciom dwóch warstw z nietkanych włókien karbometylocelulozy, 
wymagający opatrunku wtórnego, aby opatrunek był przeznaczony do ran zainfekowanych 
lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji, miał działanie antybiofilmowe, dzięki zawartym jonom srebra, 
które zabijają różnorodne drobnoustroje w tym antybiotykooporne oraz wirusy? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 – formularz ofertowy w zakresie pakietu nr 5. 

 
Pytanie Nr 67 
Czy Zamawiający zrezygnuje w przypadku pakietu 5 z dostaw na cito do 24 godzin, gdyż zawarte 
w tym pakiecie wyrobu medyczne nie stanowią leków/wyrobów ratujących życie, a jednocześnie taki 
zapis może spowodować podwyższenie wartości oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 4 ust.6 -  Projektu umowy  
§ 4 ust.6 otrzymuje brzmienie:  
,,W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego (tryb cito na tzw. ratunek  
w razie potrzeby natychmiastowej dostawy), Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot 
umowy  
w terminie; 
- 24 godzin – dotyczy pakietu 1-4 i 6-9  
- 48 godzin -dotyczy pakietu nr 5  
od momentu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. W takim przypadku, jeżeli dostawa wypada 
na czas poza godzinami pracy Apteki dostawa nastąpi bezpośrednio na wskazany w zamówieniu 
oddział szpitalny.” 
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Pytanie Nr 68 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu zawartego w projekcie umowy §5 ust. 6, gdyż  jest to zapis 
niezgodny z zapisami kodeksu cywilnego? 
Art. 552 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wstrzymania dostaw w przypadku braku zapłaty 
za dostarczoną część rzeczy sprzedanych przez kupującego; również art. 490 kodeksu cywilnego 
określa, że w przypadku gdy spełnienie świadczenia wzajemnego (np. zapłaty) jest wątpliwe 
ze względu na stan majątkowy drugiej strony umowy, zobowiązany do spełnienia świadczenia 
wcześniejszego (np. dostawy) może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia do momentu 
zabezpieczenia spełnienia świadczenia przez drugą stronę.  
Dlatego wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z projektu umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 69 
Czy Zamawiający zmieni §7 ust. 2 i zmniejszy wysokość kar umownych na 0,2% wartości 
niedostarczonego na czas zamówienia  za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 70 
Czy Zamawiający zmieni §7 ust. 3 i zmniejszy wysokość kar umownych na 0,2% wartości 
niedostarczonego na na czas asortymentu pozbawionego wad jakościowych, na które została złożona 
reklamacja za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 71 
Czy Zamawiający zmieni §7 ust. 5 i 6 i zmniejszy wysokość kar umownych na 50 zł brutto? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 72 
Pakiet 2, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 73 
Pakiet 2, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 4689g/m2/24h? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ- w zakresie pakietu nr 5 dostępny na stronie internetowej 
Zamawiającego w formacie MS Excel. 
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