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Poznań, dnia  08.03.2023r. 

Oznaczenie sprawy: PN-24/23 

 

 

Uczestnicy postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę wyrobów medycznych (29 części) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 4 

       

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający 

na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza 

treść zapytań wraz z odpowiedziami: 

 

Zestaw nr 1: 

Dotyczy Części nr 10: 

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny suche, poliestrowo-wiskozowe suche chusteczki, przeznaczone do mycia, 

dezynfekcji oraz osuszania powierzchni wyrobów medycznych, o gramaturze 50g/m2, w rozmiarze 18x39cm lub 16x39cm, 

w rolkach odpowiednio po 256 i 150 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, zaokrąglając do 

pełnych opakowań w górę? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Zestaw nr 2: 

1. Czy Zamawiający dopuści wyroby medyczne spełniające wymogi normy EN 15223-1:2017 w miejsce wymaganego 

starszego wydania normy EN 15223-1 : 2012? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający wymaga wyrobów będących wyrobem medycznym zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) 

z późniejszymi zmianami? Dla wyrobów medycznych aktualnie obowiązujące jest rozporządzenie 2017/745, nie dyrektywa 

93/42/EWG, na którą powołuje się Zamawiający w rozdziale III pkt 3.9 SWZ.  

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Część nr 17 poz. 1-4: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający 

wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie 

stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego 

dokumentu do oferty? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby produkt posiadał świadectwo PZH. 

 

Część nr 17 poz. 1-4: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki 

posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy 

Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby produkt posiadał pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. 
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Część 17 poz. 2: Czy Zamawiający dopuszcza pieluszki dla dzieci bez wycięcia na pępek, ponieważ dzieci o wadze od 3 do 

6 kg mają już zagojony pępek?  

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Część 17 poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga pieluszek z oddychającego materiału? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Część 18 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga serwet o min. chłonności 800%? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Część 18 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga serwet wykonanych z włókniny kompresowej wiskozowo-poliestrowej 40 g 

o składzie 67% wiskoza / 33% poliester? 

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, ale dopuszcza opisane serwety. 

 

Część 19 poz.1: Czy Zamawiający dopuści: Maska medyczna typ II zgodna z normą PN-EN 14683:2019, przeznaczona do 

ograniczania rozprzestrzeniania czynników infekcyjnych, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, udokumentowany 

raportem z badań z niezależnego, europejskiego laboratorium potwierdzający deklarowany poziom filtracji bakteryjnej. 

Ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2 (±5), czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Wymiary maski: 

długość L-17,5 ±1cm, szerokość w zakresie: 9,5 ±1cm mierzona na płasko i min. 17,5 cm mierzona na środku po rozłożeniu 

zakładek. Mocowana za uszy, za pomocą nieuciskających, elastycznych uchwytów o szerokości 1,5 ±0,3 cm i długości 

17±1cm; wkładka modelująca na nos długość 9 ± 1 cm. Maska zbudowana z trzech warstw włókniny polipropylenowej 

nieuczulającej i niepodrażniającej, nie zawiera włókien szklanych, metali ciężkich i lateksu, odporna na promienie UV. 

Masa powierzchniowa warstw: warstwa zewnętrzna - 17 ± 2g/m2, warstwa filtracyjna - 25 ± 2g/m2, warstwa wewnętrzna 

- 17 ± 2g/m2. Wyrób medyczny klasa I, oznakowany CE, posiadający deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu 

Rejestracji PLWMiPB. Pakowany po 50 szt. (rozmiar L) w kartonik - dyspenser umożliwiający higieniczne przechowywanie 

oraz pojedyncze wyjmowanie z opakowania. Na kartoniku naniesiony znak CE, MD, typ maski i oznaczenie normy 14683, 

indeks wyrobu, kod kreskowy? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że mocowania będą w postaci gumek. 

  

Część 22 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści podkłady z bibuły 24 g/m2 + folia PE 16µm, o szerokości 33 cm, perforacja co 

50 cm, długość roli 25mb z przeliczeniem sztuk na 1232 rolki? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Część 22 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści podkłady z bibuły 24 g/m2 + folia PE 16µm, o szerokości 51 cm? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytania dot. projektu umowy:  

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 5 zostało dodane sformułowanie o następującej (lub podobnej) treści:  „w 

zależności od tego, które z wydarzeń nastąpi pierwsze”? 

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy. 

 

2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 50 zł lub na inne złagodzenie kary umownej z § 9 ust. 1 

pkt d) wzoru umowy? 

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy. 
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3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto umowy 

określonej w §4 ust. 1.” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części 

umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po 

zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 

niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. 

Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę 

proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy. 

 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 

treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 

umowy.”? 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem 

umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 

najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania 

umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy. 

 

Zestaw nr 3: 

1. Czy Zamawiający dopuści w części nr 7 w poz.  1 kateter do embriotransferu o długości 18 cm zakrzywiony w części 

dystalnej z zaokrągloną końcówką, czym ułatwia przejście przez kanał szyjki macicy. Kateter wewnętrzny posiada 

metalowe usztywnienie i nie posiada funcji echogeniczności. Kateter posiada poszerzenie w uchwycie ułatwiającym 

wprowadzenie kateteru. Średnica kateteru 4,0 FR. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Certyfikaty jakości: MEA>80% po 96h 

– poziom endotoksyn 20 EU/szt. Ilość w opakowaniu = 10 stuk.                                                                                                         

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści w części nr 7 poz. 2 kateter do embriotransferu o długości 23 cm z zaokrągloną końcówką 

(soft-profiled tip) oraz z metalowym wewnętrznym usztywnieniem w postaci metalowej rurki. Kateter bez echogeniczności. 

Posiada formowalną prowadnicę oraz poszerzeniem w uchwycie ułatwiającym wprowadzenie kateteru. Średnica kateteru 

4,6FR. Materiał, z którego wykonano kateter: poliuretan, stal nierdzewna. Materiał, z którego wykonano prowadnicę: FEP. 

Sterylizowane tlenkiem etylenu. Certyfikaty jakości: MEA>80% po 96h – poziom endotoksyn <0.5 EU/szt.  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści w części nr 7 poz. 3 kateter do embriotransferu o długości 23 cm z metalowym wewnętrznym 

usztywnieniem o długości 14,4cm oraz z funkcją echogeniczności w postaci bąbelków powietrza zatopionych w ściankach 

kateteru na całej jego długości. Kateter z zaokrągloną końcówką (soft-profiled tip). Posiada formowalną prowadnicę oraz 

poszerzeniem w uchwycie ułatwiającym wprowadzenie kateteru. Średnica kateteru 4,6FR. Materiał, z którego wykonano 

kateter: poliuretan, stal nierdzewna. Materiał, z którego wykonano prowadnicę: FEP. Sterylizowane tlenkiem etylenu. 

Certyfikaty jakości: MEA>80% po 96h – poziom endotoksyn <0.5 EU/szt.                                                                                                    

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Zestaw nr 4: 

Część Nr 14 Ręcznik włókninowy medyczny  

Prosimy o dopuszczenie w części nr 14, produktu o statusie wyrobu medycznego, wykonanego z wysokogatunkowej 

mieszaniny 70% wiskozy i 30% poliestru, spełniającego wszystkie inne wymagania Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Zestaw nr 5: 

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 9 

Ponieważ zgodnie z informacją od producenta, patentem objęte jest nie tylko urządzenie, ale również kabel pacjenta 

i w szczególności czujnik saturacji, bo w nim również jest opatentowana technologia  

i jedynie w tej konfiguracji producent zapewnia kompatybilność, zgodność, prawidłowy pomiar  

i gwarancję – czy w Związku z tym Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników i kabli w technologii Masimo SET? 

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania czujników i kabli w technologii Masimo SET. 

 

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 9 

Czy na opakowaniu czujników i kabli ma być informacja objęcia licencji patentem i link do strony  

z patentami? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 9 

Czy Zamawiający wymaga czujników Masimo SET dopuszczonych do użytku przez FDA i z nadaniem certyfikatu CE? 

Odp.: Zamawiający wymaga dopuszczenia na terenie Polski z nadaniem certyfikatu CE. 

 

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 9 

Czy zaoferowane czujniki mają podczas ruchu eliminować min 95% fałszywych alarmów i wykazywać min 97% 

prawdziwych alarmów? W razie wątpliwości potwierdzone niezależnymi badaniami klinicznymi? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 9 

Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia, na czas trwania umowy, 20 sztuk pulsoksymetrów RAD 97, 

kompatybilnych z czujnikami ujętymi w zadaniu - pakiet 9, o następujących parametrach technicznych: 

1. Pulsoksymetr Masimo RAD 97 , dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z automatyczna rotacją 

ekranu – pion- poziom, w technologii Masimo.  

2. Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, 

komunikaty alarmowe, trendy, czułość 

3. Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego do 4 godziny ciągłego 

monitorowania, ładowanie baterii 3 godziny 

4. Waga 1,36kg  

5. Niewielkie wymiary, 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm 

6. Zakres pomiaru saturacji 0-100%; Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 1,5% (w ruchu i bez ruchu) 

7. Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę  

8. Pomiar przy niskiej perfuzji (zimne kończyny, obrzęk, krytyczne parametry) od 0,02% do 20% PI 

9. Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB 

10. 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością co 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce 
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11. Granice alarmów stale widoczne na ekranie 

12. Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów 

13. Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie 

14. Możliwość ustawienia czułości pomiaru, czyli indeksu perfuzji (PI) w 3 zakresach: 

1) NORM - pacjenci stabilni, 

2) MAX – min od 0,02% (resuscytacja i krytyczne parametry) 

3) APOD - pacjenci rzadziej monitorowani, stabilni 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 9 

Niektóre firmy oferują oprócz zamienników również „czujniki z odzysku”, co pozwala im na niższą cenę, ale bez 

potwierdzenia od producenta nie mogą zagwarantować, ze czujniki te będą prawidłowo mierzyć i współpracować 

z urządzeniem.  

Na rynku jest kilku dystrybutorów, którzy posiadają oświadczenie producenta, ze zaoferowane przez nich czujniki są 

oryginalne, kompatybilne z urządzeniami z technologia Masimo i zgodne z prawem patentowym.  

Czy dla bezpieczeństwa noworodków i wcześniaków Zamawiający oczekuje oryginalnych czujników Masimo SET LNCS 

w razie wątpliwości potwierdzonych w/w oświadczeniem producenta czujników Masimo? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 

 

 

Zestaw nr 6: 

Pytanie 1 do zadania 2 – Czy Zamawiający dopuści papier Sony UPP110 HG rozmiar 110 x 20? 

Odp.: Zgodnie z SWZ. 
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