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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w

                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia
               wg rozdzielnika 

Nr sprawy: NOZ – 09/12

Dotyczy:  Dostawa   produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do
                       Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8.  

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dot. Cz. IX - Czy Zamawiający  dopuści rękawiczki nitrylowe bezpudrowe:
Top Glove 240 min   Extra małe 76 +/- 3, Małe 84 +/- 3, Średnie 94 +/- 3, Duże 105 +/- 3, Bardzo duże 113 +/- 3 (mm)
Grubość – wszystkie rozmiary – Palec 0,10 +/- 0,02 (standardowa wartość 0,11 – 0,13) Dłoń: 0,07+/-0,02 (standardowa wartość 
0,07-0,09)
2. Dot. Cz. IX - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane:
rozmiar S, dł.-240 mm szer. 84 +/-3 gr na palcach 0,12 +/- 0,03, gr. na dłoni 0,11 +/_ 0,03, gr. na mankiecie 0,08 +/- 0,01,
rozmiar M, dł.-240 mm szer. 94 +/-3 gr na palcach 0,12 +/- 0,03, gr. na dłoni 0,11 +/_ 0,03, gr. na mankiecie 0,08 +/- 0,01,
rozmiar L, dł.-240 mm szer. 105 +/-3 gr na palcach 0,12 +/- 0,03, gr. na dłoni 0,11 +/_ 0,03, gr. na mankiecie 0,08 +/- 0,01,
3. Dot. Cz. IX - Czy Zamawiający  dopuści rękawiczki sterylne lateksowe pudrowane o parametrach?:
      - rozmiar – 7,0, dł.-270 mm szer. 89 +/-5 grr na palcach 0,17, gr. na dłoni 0,12 , gr. na mankiecie 0,10,
      - rozmiar – 7,5, dł.-270 mm szer. 95 +/-5 grr na palcach 0,17, gr. na dłoni 0,12 , gr. na mankiecie 0,10,
      - rozmiar – 8,0, dł.-270 mm szer. 102 +/-6 grr na palcach 0,17, gr. na dłoni 0,12 , gr. na mankiecie 0,10,
      - rozmiar – 8,5, dł.-280 mm szer. 108 +/-6 grr na palcach 0,17, gr. na dłoni 0,12 , gr. na mankiecie 0,10,
4. Dot. cz. XI- Proszę o podzielenie pakiety 11 na dwie osobne pozycje 11 a (elektrody do defibrylacji) oraz 11 b (papier).
5. Dot Cz. VIII poz 1-12- zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Części VIII poz 1-12 jako osobnego pakietu.  
6. Dot. Cz. VIII, poz 2,7 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o statusie produktu 
leczniczego.
7. Dot. Cz. VIII – Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania preparatów równoważnych opisanych przez 
Zamawiającego należy załączyć do oferty materiały informacyjne, celem udowodnienia i potwierdzenia warunków równoważności, 
zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp.
8. Dot. cz. III  poz 69 – prosimy o wydzielenie Cz. 3 poz 69 jako oddzielnej części.
9. Dot. Cz. IV  poz 2 – prosimy o wydzielenie Cz 4 poz 2 jako oddzielnej części
10. Dot. Cz. X  poz 8 - prosimy o wydzielenie Cz 10 poz 8 jako oddzielnej części
11. Dot. postanowień umowy: Postanowienia umowne w obecnym kształcie naruszają zasadę równorzędności stron stosunku 
cywilnoprawnego wyrażoną w art. 3531 k.c. w zw. Z art. 14 p.z.p., gdyż w praktyce prowadzą do rażącego rozróżnienia 
odpowiedzialności Zamawiającego oraz Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań, ze szkodą dla Wykonawcy.Przedmiotowe 
zapisy umowne, w kształcie zawartym w wzorcu umownym, naruszają równość stron umowy poprzez zastrzeżenie 
niewspółmiernych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy w całości lub w części. Wykonawca wnosi o obniżenie 
kar umownych w następujący sposób: § 63 ust. 1: naliczanie kar umownych w wysokości 0,1 % wartości opóźnionego zamówienia 
za każdy roboczy dzień zwłoki.
12. Dot. postanowień umowy § 3 ust. 3 – Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 dni na 5 dni.
13. Dot. Cz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  z zadania nr  1 poz. 93 i zaoferowanie pasków do glukometrów, 
które nie wymagają kodowania, posiadają kapilarę do automatycznego zasysania próbki  otrzymanej z krwi włośniczkowej lub z 
krwi pełnej z żył.
14. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2012 roku?
15. Czy Zamawiający wymaga,  aby w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym  w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 
679) Wykonawca dołączył do oferty w postaci oryginału lub kopie z poświadczeniem za zgodność z oryginałem : Deklarację 
Zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, Certyfikat wystawiony przez jednostkę 
notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC, Zgłoszenie Wyrobu Medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli) lub 
Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o 
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wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów)?
16. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył autoryzację producenta, uprawniającą do sprzedaży w jego imieniu 
sprzętu na terenie Polski?
17.Dot. Cz. XV, poz. 5- Czy Zamawiający w części XV w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kompletu pościeli 
składającego się z poszewki 70x80cm, poszwy 160x210cm i prześcieradła 150x210cm?
18. Dot. Cz. IX, poz. 1,2,3- Czy Zamawiający w części IX w pozycjach 1,2,3 dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych o 
grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,11mm +/-0,02mm; na dłoni 0,07mm +/- 0,02mm; na mankiecie 0,06mm +/- 0,02mm? 
Pozostałe parametry bez zmian.
19. Dot. Cz. IX, pozycja 4-Czy Zamawiający w części IX w pozycji 4 dopuści zaoferowanie rękawic lateksowych o parametrach:
S- dł. 240mm, szer.84mm +/- 3mm; M- dł. 240mm, szer.94mm +/- 3mm; L- dł. 240mm, szer.105mm +/- 3mm, o grubości 
pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm; na dłoni 0,11mm +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08mm +/- 0,03mm?
20. Dot. Cz. IX, pozycja 5-Czy Zamawiający w części IX w pozycji 4 dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych pudrowanych o 
parametrach: 7,0- dł. min. 280 mm, szer. 89mm +/- 5mm; 7,5- dł. min. 280 mm, szer. 95mm +/- 5mm; 8,0- dł. min. 280 mm, szer. 
102mm +/- 5mm; 8,5- dł. min. 280 mm, szer. 108mm +/- 5mm; o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,17mm; na dłoni 0,12mm; 
na mankiecie 0,10mm +/- 0,03mm
21. Dot. Cz. III, pozycja 2-Czy Zamawiający w części III w pozycji 2 dopuści zaoferowanie cewników do odsysania o powierzchni 
normalnej a nie zmrożonej?
22. Dot. Cz. III, pozycja 2-Czy Zamawiający w części III w pozycji 2 dopuści zaoferowanie cewników do odsysania rozmiar CH 
12 i CH 14 o długości 600mm?
23. Dot. Cz. III, pozycja 3- Czy Zamawiający w części III w pozycji 3 dopuści zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez 
nos z 6 paskami wzmacniającymi oraz odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów? 
24. Dot. Cz. III, pozycje 4, 5, 6, 7- Czy Zamawiający w części III w pozycjach  4, 5, 6, 7 dopuści zaoferowanie cewników Foleya 
pakowanych podwójnie tj. wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie foliowo papierowe? 
25. Dot. Cz. III, pozycje 4, 5, 6, 7-Czy Zamawiający w części III w pozycjach 4, 5, 6, 7 dopuści zaoferowanie cewników Foleya z 
balonem 5-10ml, lub 30-50ml? 
26. Dot. Cz. III, pozycje 8, 9-Czy Zamawiający w części III w pozycjach 8, 9 odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał 
ftalanów?
27. Dot. Cz. III, pozycja 21-Czy Zamawiający w części III w pozycji 21 odstąpi od wymogu aby rurka Guedel’a nie zawierała 
ftalanów?
28. Dot. Cz. III, pozycja 22-Czy Zamawiający w części III w pozycji 22 dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej 
o poj. 2ml z tłokiem w kolorze niebieskim, z ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 2,5ml?
Pozostałe parametry bez zmian.
29. Dot. Cz. III, pozycja 23- Czy Zamawiający w części III w pozycji 23 dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej 
o poj. 5ml z tłokiem w kolorze niebieskim, z ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 5,6ml?
Pozostałe parametry bez zmian.
30. Dot. Cz. III, pozycja 24- Czy Zamawiający w części III w pozycji 24 dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej 
o poj. 10ml z tłokiem w kolorze niebieskim, z ciemnoniebieską czytelną skalą? Pozostałe parametry bez zmian.
31. Dot. Cz. III, pozycja 27- Czy Zamawiający w części III w pozycji 27 dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej 
o poj. 20ml z tłokiem w kolorze niebieskim, z ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 23ml?
Pozostałe parametry bez zmian.
32. Dot. Cz. III, pozycja 36- Czy Zamawiający w części III w pozycji 36 dopuści zaoferowanie zgłębników żołądkowych z PCV 
który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania i skręcanie się, jałowego, bez wkładek redukcyjnych Luer oraz 
zatyczki, ze znacznikiem głębokości i dwoma otworami bocznymi.
33. Dot. Cz. III, pozycja 54- Czy Zamawiający w części III w pozycji 54 dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, 
owalne o wymiarach 48x34mm pakowane po 50 sztuk?
34. Dot. Cz. III, pozycja 55- Czy Zamawiający w części III w pozycji 55 dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, 
owalne o średnicy 24mm?
35. Dot. Cz. III, pozycja 71-Czy w części III w pozycji 71 Zamawiający wymaga zaoferowania maseczki silikonowej do 
wentylacji usta – usta, która składa się z pneumatycznego mankietu uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz 
dodatkowego portu do podłączenia przewodu tlenowego, zamykana w plastikowym etui?
36. Dot. Cz. VIII -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 21 gazików do dezynfekcji skóry nasączonych 70 alkoholem 
izopropylowym w opakowaniach po 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań
37.  Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje  
jak nr serii i data ważności ?
38. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada 
obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?
39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie 
ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?
40. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami 
transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia  
przewożonego asortymentu ?
41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną 
zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez  
Zamawiającego. 
42. Dot. treści umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru w przeciągu maksymalnie 2-3 dni roboczych 
w przypadku asortymentu z części nr III, V, VIII, XV
43. Dot. Cz. III poz. 4-7 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 10 ml mieszczącym się w przedziale 5-15ml?
44. Dot. cz. III poz. 12-16-  Czy Zamawiający wymaga aby igły w poz. od 12 do poz. 16 pochodziły od jednego producenta?



45. Dot. Cz. III poz. 16- czy Zamawiający wymaga, aby w poz. 16 igła 1,2x40 była krótkościęta. 
46. Dot. Cz. III poz. 19- Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenu dla dzieci?
47. Dot. Cz. III poz. 20- Czy Zamawiający ma na myśli cewnik do żyły pępowinowej? W przypadku odpowiedzi negatywnej 
zwracamy się prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia.
48. Dot. Cz.  III poz. 30- Czy Zamawiający dopuści kaniulę 24Gx19mm o przepływie 18ml/min?
49. Dot. Cz. III poz. 31-  Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 36ml/min?
50. Dot. Cz. III poz. 32- Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20Gx33mm o przepływie 61ml/min?
51. Dot. Cz.  III poz. 33- Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18Gx45mm?
52. Dot. Cz.III poz. 34- Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 140ml/min?
53. Dot. Cz. III poz. 35- Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 200ml/min?
54. Dot. Cz.III poz. 36- Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o rozmiarze CH24 bez wkładki redukcyjnej i bez 
zatyczki?
55. Dot. Cz. VIII, poz. 1- Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i 
aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 
minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min?
56. Dot. Cz. VIII, poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed 
zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, 
opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V 
(HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-
propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w 
opakowaniach a 1l?
57. Dot. Cz. VIII, poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do manualnej dezynfekcji i 
czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie dioctanu 
kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni 
- również w warunkach obciążenia  surowicą, posiadającego szerokie spektrum działania wobec B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, 
HCV, Rota, Vaccinia) w 30 min w stężeniu do 2%, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
58. Dot. Cz. VIII, poz. 5- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do manualnej dezynfekcji i 
czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie dioctanu 
kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni 
- również w warunkach obciążenia  surowicą, posiadającego szerokie spektrum działania wobec B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, 
HCV, Rota, Vaccinia) w 30 min w stężeniu do 2%, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
59. Dot. Cz. VIII, poz. 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji 
wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, o spektrum 
działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terre, M. avium), wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV) w stężeniu do 0,5% w 
czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, 
dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych 
związków amoniowych, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
60. Dot. Cz. VIII, poz. 8- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do manualnej dezynfekcji i 
czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie dioctanu 
kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni 
- również w warunkach obciążenia  surowicą, posiadającego szerokie spektrum działania wobec B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, 
HCV, Rota, Vaccinia) w 30 min w stężeniu do 2%, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
61. Dot. Cz. VIII, poz. 9- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków 
amoniowych, bez zawartości alkoholi i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) 
w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością 
stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem pianowym po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
62. Dot. Cz. VIII, poz. 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji 
wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, o spektrum 
działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terre, M. avium), wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV) w stężeniu do 0,5% w 
czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, 
dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych 
związków amoniowych, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
63. Dot. Cz. VIII, poz. 13- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci chusteczek do 
dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem 
opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, 
F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w 
opakowaniach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
64. Dot. Cz. VIII, poz. 14-  Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i 



aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 
minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min,  bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z 
możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, w opakowaniach a 1l z 
dołączonym spryskiwaczem?
65. Dot. Cz. VIII, poz. 15-Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i 
aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 
minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min,  bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z 
możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, w opakowaniach a 1l lub a 10l?
66. Dot. Cz. VIII, poz. 16- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do manualnej dezynfekcji i 
czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie dioctanu 
kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni 
- również w warunkach obciążenia  surowicą, posiadającego szerokie spektrum działania wobec B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, 
HCV, Rota, Vaccinia) w 30 min w stężeniu do 2%, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
67. Dot. Cz. VIII, poz. 17- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci chusteczek do 
dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem 
opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, 
F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w 
opakowaniach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
68. Dot. Cz. VIII, poz. 19- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do manualnej dezynfekcji i 
czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie dioctanu 
kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni 
- również w warunkach obciążenia  surowicą, posiadającego szerokie spektrum działania wobec B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, 
HCV, Rota, Vaccinia) w 30 min w stężeniu do 2%, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
69. Dot. Cz. VIII, poz. 20- Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i 
aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 
minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min,  bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z 
możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, w opakowaniach a 1l z 
dołączonym spryskiwaczem?
70. Pytanie ogólne- Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy 
zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?
71. Dot. Cz. IX poz.1-3- Prosimy o dopuszczenie w części IX poz. 1-3 rękawic nitrylowych o długościach zgodnych z 
obowiązująca normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm. 
72. Dot. Cz. IX poz.4- Prosimy o dopuszczenie w części IX poz. 4 rękawic diagnostycznych pudrowanych o długościach zgodnych 
z obowiązująca normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm. 
73. Dot. Cz.IX poz.4- Prosimy o dopuszczenie w części IX poz. 4  rękawic diagnostycznych pudrowanych o grubości palca 0,12-
0,13mm. 
74. Dot. Cz. IX poz.5- Prosimy o dopuszczenie w części IX poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o długościach zgodnych z 
obowiązująca normą PN-EN 455:2 tj. min. 280mm. 
75. Dot. Cz. IX poz.5- Prosimy o dopuszczenie w części IX poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o grubości mankietu 0,16-
0,17mm. 
76. Dot. Cz. IX poz.5-  Prosimy o dopuszczenie w części IX poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o szerokości dla rozmiaru 7,5 
-  97mm +/- 2mm.
77. Dot. Cz. IX poz. 5- Prosimy o dopuszczenie w części IX  poz. 5 rękawiczek sterylnych bezpudrowych  o grubości palca 
0,25mm , dłoni 0,22mm, długości 295mm oraz  szerokości dla rozmiarów: 7,0 o wymiarach 89mm +/- 4mm; 7,5 o wymiarach 
95mm +/- 4mm.; 8,0 o wymiarach 102mm +/- 4mm.; 8,5 o wymiarach 108mm +/- 5mm.
78. Dot. umowy- Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy?
79. Dot. umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?
80. Dot. umowy-  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kara umowna za odstąpienie od umowy naliczana była w wysokości 
10% niezrealizowanej części umowy?
81. Dot. umowy-  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy dodać punkt o następującej treści: „w zakresie 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 GUS za okres od dnia 
zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
82. Dot. Cz. VI poz. 1– Czy Zamawiający w cz. VI poz 1 dopuści zaoferowanie chusty bez agrafki? 
83. Dot. Cz. VI poz 1- Czy Zamawiający w cz. VI poz 1dopuści zaoferowanie plastra z opatrunkiem o długości 1 mb zgodnie z 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
84. Dot. Cz. IX – Czy Zamawiający dopuści: rękawice lateksowe o następujących parametrach: dł. min 243 mm dla każdego 
rozmiaru, gr ścianki na palcu min. 0,12 mm, grubość ścianki na dłoni- min. 0,10 mm, grubość ścianki na mankiecie – min. 0,09 
mm, szerokość dla rozmiaru M – 95 mm, Rękawice nitrylowe bezpudrowe: szerokość dla rozmiaru S – 82 mm?
85. Dot. Cz. VI- Czy można zaoferować przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarach 6mm x 38mm?
86. Dot. Cz. VI- poz 11,12- Czy można zaoferować przylepiec w odcinkach po 9,2 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 



ilości?
87. Dot. Cz. IX poz. 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego 
przedmiotu zamówienia?
88. Dot. Cz. IX poz 1,2,3- Czy można zaoferować rękawice o grubości ścianki na palcu i na dłoni 0,10 mm?
89. Dot. Cz.IX poz 5- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawicy o następujących grubościach: mankiety- 0,18mm, 
dłoń-0,22 mm i czubek palca o,25mm?
90. Dot. SIWZ- Czy wartość brutto należy obliczyć zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 tj. cena 
jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT czy jako iloczyn i ceny jednostkowej brutto?
91. Dot. umowy § 3 ust 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy § 3 ust 3 na:„Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczać przedmiot umowy w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, własnym środkiem 
transportu i na własny koszt – loco siedziba Zamawiającego(w dni powszednie w godz. 8:00 do 13:00 ul. Spadochroniarzy 8 piętro I 
z możliwością dostawy do filii terenowych w Łęcznej Świdniku i Kraśniku).”
92. Dot. umowy § 3 ust 4 1) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy § 3 ust 4 1) na:„naliczenie kar 
umownych w wysokości 0,1 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia lub”.
93 Dot. umowy § 4 ust 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy § 4 ust 3 na:
„Towar wadliwy, uszkodzony, niepełnowartościowy nie nadający się do użytku będzie zwrócony Wykonawcy a Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych towar pełnowartościowy.”

Odpowiedzi:

Ad 1 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 2 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 3 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na podział części XI na dwa różne pakiety.
Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części VIII poz. 1 – 12.
Ad 6  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga do zaoferowania preparatu o statusie produktu leczniczego.
Ad 7 Tak, w przypadku zaoferowania preparatów równoważnych do opisanych przez Zamawiającego należy załączyć do oferty 
materiały informacyjne celem udowodnienia i potwierdzenia warunków równoważności.
Ad 8  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części III poz. 69.
Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części IV poz. 2.
Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części X poz. 8.
Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 3 ust. 4 pkt 1 projektu umowy. 
Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy z 3 na 5 dni. 
Ad 13 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części I poz. 93.
Ad 14 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.
Ad 15 Zamawiający  nie wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności.
Ad 16 Zamawiający  nie wymaga załączenia do oferty autoryzacji producenta uprawniającą do sprzedaży w jego imieniu.
Ad 17 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania kpl. pościeli o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 18 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 19 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 20 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 21 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 22 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 23 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 24 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki Foleya o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 25 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki Foleya o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 26 Tak, Zamawiający w części III w pozycjach 8, 9 odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów.
Ad 27 Tak, Zamawiający w części III w pozycji 21odstąpi od wymogu aby rurka Guedel’a nie zawierała ftalanów.
Ad 28 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w części III w poz. 22 strzykawek o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 29 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w części III w poz. 23 strzykawek o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 30 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w części III w poz. 24 strzykawek o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 31 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w części III w poz. 27 strzykawek o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 32 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w części III w poz. 36 zgłębników o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 33 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w części III w poz. 54 elektrody o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 34 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w części III w poz. 55 elektrody o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 35 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w części III w poz. 71 maseczki o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 36  Tak, Zamawiający dopuści w części VIII w poz. 21 gaziki pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań.
Ad 37 Nie, Zamawiający nie wymaga  aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie 
informacje jak nr serii i data ważności
Ad 38 Nie, Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które 
nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie  
produktach.
Ad 39 Tak, zgodnie z projektem umowy. 
Ad 40  Dostawy towaru do siedziby Zamawiającego powinny odbywać się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami  
wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego 
asortymentu – zgodnie z zaleceniami producentów.
Ad 41  Zgodnie z projektem umowy
Ad 42  Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie towaru w przeciągu maksymalnie 2-3 dni roboczych w przypadku 



asortymentu z części nr III, V, VIII, XV
Ad 43 Tak,  Zamawiający dopuszcza cewnik Foleya z balonem 10 ml mieszczącym się w przedziale 5-15ml
Ad 44 Nie,  Zamawiający nie wymaga aby igły w poz. od 12 do poz. 16 cz. III pochodziły od jednego producenta.
Ad 45 Nie,  Zamawiający nie wymaga, aby w poz. 16 igła 1,2x40 była krótkościęta.
Ad 46 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę tlenową zaproponowaną w pytaniu.
Ad 47 Tak, Zamawiający ma na myśli cewnik do żyły pępowinowej .
Ad 48 Nie,  Zamawiający nie dopuści kaniul 24Gx19mm o przepływie 18ml/min.
Ad 49 Nie, Zamawiający nie dopuści kaniul o przepływie 36ml/min?
Ad 50 Nie,  Zamawiający nie dopuści kaniul 20Gx33mm o przepływie 61ml/min.
Ad 51 Nie,  Zamawiający  nie dopuści kaniul 18Gx45mm.
Ad 52 Nie,  Zamawiający nie dopuści kaniul o przepływie 140ml/min.
Ad 53 Nie, Zamawiający nie dopuści kaniul o przepływie 200ml/min.
Ad 54 Tak, Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o rozmiarze CH24 bez wkładki redukcyjnej i bez zatyczki
Ad 55 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 56 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 57 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 58 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 59 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 60 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 61 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 62 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 63 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 64 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 65 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 66 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 67 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 68 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 69 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu  o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 70 Zgodnie z zasadami matematyki.
Ad 71 Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 72 Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 73 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 74 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 75 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice o parametrach zawartych w pytaniu. 
Ad 76 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 77 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 78 Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
Ad 79 Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.
Ad 80 Nie, treść projektu umowy pozostaje bez zmian.
Ad 81 Nie, treść projektu umowy pozostaje bez zmian.
Ad 82 Tak, Zamawiający dopuszcza w poz 1 cz. VI chustę bez agrafki.
Ad 83 Tak, Zamawiający dopuszcza w poz 1 cz VI plaster o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 84 Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 85 Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 86 Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 87 Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z całości części i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu 
zamówienia.
Ad 88 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 89 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 90 Wartość brutto należy wyliczyć jako iloczyn  ceny  jednostkowej netto x ilość = wartość netto + podatek  VAT.
Ad 91 Nie, treść projektu umowy pozostaje bez zmian.
Ad 92 Nie, treść projektu umowy pozostaje bez zmian.
Ad 93 Nie, treść projektu umowy pozostaje bez zmian.

ZATWIERDZIŁ
   DYREKTOR

` Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................        
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