
Dotyczy zakupu jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych dla 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

Pytania i odpowiedzi do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 

Pytanie 1. 

Pakiet 30, poz. 1  - czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny minimalnie różniący się od 

wymaganego w specyfikacji?  

1 taśma przylepna 9x50 cm  

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  

2 ręczniki do rąk  

2 przyklejane serwety z organizatorami przewodów 75 x 90 cm  

1 przyklejana serweta średnia z organizatorami przewodów 180 x 180 cm  

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm  

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami. 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 2. 

Pakietu 30, poz. 2  - czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe jałowe wysokochłonne  

32x32cm, gramatura 55 g/m2 pakowane a;1szt z przeliczeniem wymaganych ilości? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

 

 

Pytanie 3. 

Pakiet 30, poz. 4  - czy Zamawiający określając rozmiar fartucha ”około” dopuszcza również 

fartuch 120x145cm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w cm +/- 5cm 

 

 

Pytanie 4. 

Pakiet 31, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 

50cm x 60cm, spełniającej pozostałe wymagania? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 5. 

Pakiet 31, poz. 3 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z 

przyklejanym otworem o średnicy 6x8 cm spełniających pozostałe wymagania? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 6. 

dotyczy pakietu nr 40 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do 

osobnego pakietu? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia w tym 

pakiecie oferty na poszczególne pozycje. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

 



Pytanie 7. 

Pakiet 27 Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  obłożenia do cięcia 

cesarskiego o następującym składzie: 

  

Obłożenie jest wykonane z dwuwarstwowego laminatu (PE + PP), nieprzemakalnego, 

grubość folii . Gramatura na całej powierzchni 55g/m². Pozostałe parametry bez zmian.       

Odp. Zamawiający wyraża zgodę  

 

 

Pytanie 8. 

Pakiet 29, Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania 

chirurgicznego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże o gramaturze 38g/m², a więc 

wyższej niż wymagana? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 9. 

Pakiet 29, Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej 

dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym z uwzględnieniem stawki podatku VAT 23%? 

Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób 

użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym. 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 10. 

Pakiet 31, Poz. nr 3 i 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet z 

otworem przylepnym Ø 7cm? Pozostałe parametry serwet bez zmian. 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 11. 

Pakiet nr 7 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych o grubości na palcu 0,17 +/- 

0,01 mm oraz na dłoni 0,13 -0,15 mm pozostałe parametry bez zmian. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

Pytanie 12. 

Pakiet 7, Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z wewnętrzną warstwą 

polimerową dodatkowo chroniąca dłonie. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę 

 

 



Pytanie 13. 

Pakiet nr 15 Poz.10 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50 mm w opakowaniu 

a’ 50 szt. z przeliczeniem opakowań tj. 120 opak., pozostałe parametry bez zmian  

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 14. 

Pakiet 15, Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści elektrodę na włókninie o średnicy 50 mm w 

opakowaniu a’ 50 szt. z przeliczeniem opakowań tj. 90 opak. pozostałe parametry bez zmian 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę    

 

 

Pytanie 15. 

Umowa par 5 ust. 2a 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odniesienie wysokości kar do wartości brutto 

niedostarczonego towaru. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis umowy     

 

 

Pytanie 16. 

Pakiet nr 20 poz 6 i 7 
Proszę o wydzielenie i stworzenie odrębnego pakietu z  poz 6 i 7 ( nie podano numeracji) 

dotyczących kaniul pediatrycznych co pozwoli na większą konkurencyjność w doborze 

asortymentu. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ  

   

 

Pytanie 17.  

Pakiet nr 23, poz 6  
Proszę o możliwość zaoferowania preparatu o pojemności 200 ml 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę    

 

 

Pytanie 18. 
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2 pkt. a 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części 

dostawy Towaru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niniejszej umowy, wynikającej z załącznika nr 1 

do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczaniu Towaru, jeśli zostanie 

dostarczony cały zamówiony Towar, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonego towaru 

Odp. Zamawiający  podtrzymuje zapis umowy 

 

Pytanie 19. 

Pakiet 10 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści paski do bezurazowego zamykania ran w 

wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze pakowane w opakowaniu jednostkowym a 6 szt 

zamiast 3 szt z przeliczeniem ilości? 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę   

 



 

Pytanie 20. 

Pakiet 10 

Poz.9 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku na ranę, jałowego pakowanego a 70 szt. 

Poz. 10 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku na ranę, jałowego pakowanego a 100 szt. 

Poz.11 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku na ranę, jałowego pakowanego a 70 szt. 

Poz. 12 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku na ranę, jałowego pakowanego a 40 szt. 

Poz. 13 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku na ranę, jałowego pakowanego a 200 szt. 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę     

 

 

Pytanie 21. 

Pakiet 10 poz 15 Prosimy o dopuszczenie opatrunku do kaniul spełniającego wymogi SIWZ 

pakowanego a 100 szt w opakowaniu zbiorczym oraz Poz. 16 Prosimy o dopuszczenie 

opatrunku do kaniul spełniającego wymogi SIWZ pakowanego a 100 szt w opakowaniu 

zbiorczym 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 22. 

Pakiet 24 Poz.5 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley w standardowym 

zakresie rozmiarów od 8 do 30ch, spełniających pozostałe wymogi siwz. 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę   

 

 

Pytanie 23. 

Pakiet 24, Poz.6 Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik foley ma być w pełni przeźroczysty co 

pozwoli na kontrolę barwy gromadzonego moczu i wczesne wykrycie ew. Krwawienia? 

Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik ma posiadać w jednym oryginalnym opakowaniu 

producenta strzykawkę wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w 

wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w parametry 

 

 

Pytanie 24. 

Pakiet 24, Poz.8 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu od odsysania pola 

operacyjnego z końcówką bez kontroli odsysania, spełniających pozostałe wymogi siwz. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 25. 

Pakiet 12 poz 14 Proszę o dopuszczenie do postępowania w tej pozycji nowoczesnych 

jednorazowych golarek medycznych, również jednoostrzowych 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

 

 



Pytanie 26. 
Proszę o wydzielenie z pakietu 12 poz 14 golarki jednorazowe i utworzenie z tej pozycji 

odrębnego zadania 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

 

 

Pytanie 27. 

Pakiet 16 Poz 1 Czy Zamawiający mając na celu zwiększenie konkurencyjności ofert dopuści 

wysokiej klasy prowadnice do intubacji w 3 rozmiarach: 

zalecana średnica wewnętrzna rurki intubacyjnej 2,5-4,5mm o długości całkowitej 280mm 

zalecana średnica wewnętrzna rurki intubacyjnej 4,0-6,0mm o długości całkowitej 350mm 

zalecana średnica wewnętrzna rurki intubacyjnej powyżej 5mm o długości całkowitej 350mm 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 28. 

Pakiet 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą sterylizowaną tlenkiem 

etylenu? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

 

 

Pytanie 29. 

Pakiet 1, pozycja 11-13 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ  

 

 

Pytanie 30. 

Pakiet 4, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy 

trzpień typu krzyżak? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

 

 

Pytanie 31.  

Pakiet 4, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3minuty 

lub 5-6 minut? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 32. 

Pakiet 4, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1sztuka, z 

przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 33. 

Pakiet 10, pozycja 9-11 Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek na ranę pakowany 

a’30sztuk, z przeliczeniem, zamawianej ilości? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 



Pytanie 34. 

Pakiet 10, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek na ranę pakowany 

a’100sztuk, z przeliczeniem, zamawianej ilości? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 35. 

Pakiet 10, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy do mocowanie kaniul w 

rozmiarze 6x7cm lub 6x8cm, pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 36. 

Pakiet 10, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści foliowy opatrunek w rozmiarze 10x12cm, 

pakowany a’100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 37. 

Pakiet 10, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści płatki z włókniny nasączone alkoholem w 

rozmiarze 30x65mm po złożeniu 30x32,5cm? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

              

 

Pytanie 38. 

Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg 

oddechowych w rozmiarze 10 na długość 40 cm i CH12-18 na długość 60 cm?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 39. 

Pakiet 12, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych 

wykonany z przeźroczystego medycznego PCV, nie przeznaczonego do leków światłoczułych 

? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 40. 

Pakiet 12, pozycja 30 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w określeniu koloru 

przedłużacza do pomp, z zebranych informacji wynika, że nie występują przedłużacze do 

pomp do leków światłoczułych w kolorze mlecznym? Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie przedłużacza do pomp wykonanego z przeźroczystego medycznego PCV, nie 

przeznaczonych do leków światłoczułych? 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 41. 

Pakiet 41, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z pulpy laminowanej 

wzmocnionej 48 nitkami w rozmiarze 80x210cm, o gramaturze 23g (papier) + 15g (laminat), 

pakowaną a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

 



 

Pytanie 42. 

Pakiet 12, pozycja 35 Czy Zamawiający dopuści matę podłogową samoprzylepną, 

antybakteryjną w rozmiarze 115x45x30 ?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 43. 

Pakiet 14, pozycja 6-9 Czy Zamawiający dopuści pojemniki spełniające opisane parametry 

zarejestrowane jako wyrób medyczny z VAT 8%?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 44. 

Pakiet 15, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści papier do KTG Bistos- 350 w rozmiarze 

152x90x 150 arkuszy? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

 

 

Pytanie 45. 

Pakiet 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę do bezpiecznego pobierania i 

rozpuszczania leków spełniającą opisane parametry na długość 50 mm?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 46. 

Pakiet 17, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze do palca pakowane po 100 

sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 120 opakowań? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 47. 

Pakiet 23, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści paski wskaźnikowe nie zarejestrowane jako 

wyrób medyczny, VAT 23 %?  

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość 

 

Pytanie 48. 

Pakiet 23, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do badań cytologicznych w sprayu 

200 ml? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 49. 

Pakiet 24, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya spełniające opisane 

parametry w rozmiarach CH 8-30 ? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 50. 



Pakiet 24, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton wykonane z PCV z gładką 

przeźroczystą powierzchnią umożliwiającą kontrolę wzrokową, spełniające pozostałe 

parametry? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 51. 

Pakiet 24, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego o dł. 

2,1 m w zestawie z końcówką kontroli ssania?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 52. 

Pakiet 24, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego o dł. 3 

m  z łącznikiem kontroli ssania pakowaną osobno?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 53. 

Pakiet 25, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sterylne układy oddechowe spełniające 

pozostałe parametry? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 54. 

Pakiet 25, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści dren do kapnografii o długości 2m ? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 55. 

Pakiet 32, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarach M-L?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 56. 

Pakiet 32, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2 o składzie poszwa 210x260 cm,   poszewka 70x80 

cm, prześcieradło 210x150 cm?  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 57. 

Pakiet 32, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści szczotki j.u. do mycia rąk zawierające 

chlorhexydynę nie będące zarejestrowane jako wyrób medyczny (z VAT 23 %)? Zgodnie z 

wytycznymi Komisji Europejskiej ujętych w Manual on Borderline and Classification in the 

Community Regulatory Framework of Medical Devices, które określają że sterylne 

szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk personelu medycznego nie spełniają definicji 

wyrobu medycznego i jako takie nie mogą zostać uznane za wyrób medyczny w rozumieniu 

przepisów ustawy o wyrobach medycznych (art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010  o 

wyrobach medycznych – Dz. U. nr 107 poz. 679 ze zm.) oraz stanowiska Prezesa Urzędu 



Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

stawka VAT zaoferowanych szczoteczek powinna wynosić 23% ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 58. 

Pakiet 29, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 20g/m2 lub 25g/m2 dostępny tylko w rozmiarze L? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ 

 

Pytanie 59. 

Pakiet 29, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym 

mankietem? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 60. 

Pakiet 29, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z perforowanej 

włókniny wiskozowej o średnicy ok. 47cm? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 61. 

Pakiet 29, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny 

polipropylenowej o średnicy ok. 53cm? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 62. 

Pakiet 31, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 50x75cm z 

otworem o średnicy 6x8cm? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 63.  

Pakiet 31, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 75x90cm z 

otworem o średnicy 6x8cm? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 


