
 
 
  
 
 
 

 

 
Cent ra l a :  9 1/  5 77  6 3  5 5  Konto bankowe:  

Bank Gospodarstwa Krajowego 

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005 

www.zozstargard.pl 

NIP: 854-19-38-710 

Sek re t a r i a t :  91/  57 8  9 2  0 3  REGON: 000304562 

       Fax.:   91/ 577 04 23 KRS :  00 00 00 5 38 8  

e-mail: biuro@zozstargard.pl 
 

Rejestr Wojewody: 000000017670 

 

 

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny                                
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 

      ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard 
___________________________________ 

województwo zachodniopomorsk ie  

         Stargard, dn. 03.08.2020 r. 

 

          

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 22/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie 

artykułów medycznych jednorazowego użytku, opatrunków i sterylnych obłożeń jednorazowych, w 

podziale na 12 pakietów.  

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 4 pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści myjkę w kształcie rękawicy bez palców, wykonaną w 100% z poliestru, 

nasączona jednostronnie środkiem myjącym, aktywacja poprzez zwilżenie wodą, gramatura: 100 g/m2 

(część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła), rozmiar 17x24,5cm, opakowanie 20 

sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 4 pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści myjkę niepodfoliowaną? Podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż po 

namoczeniu będzie ześlizgiwać się ona z dłoni, na której założona jest rękawiczka diagnostyczna. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3  dot. Pakietu nr 4 pozycja 5 

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Pakietu nr 4 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to 

uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym sortymencie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 6 pozycja 52 

Czy Zamawiający dopuści dla rozmiarów 2.5-3.5, długość 275mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5 dot. Pakietu nr 6 pozycja 53 

Czy Zamawiający dopuści dla rozmiarów 4.0-5.5, długość 340mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

                                                                                                                               

Pytanie 6 dot. Pakietu nr 6 pozycja 54 

Czy Zamawiający dopuści dla rozmiarów 6.0-10.0, długość 340mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7 dot. Pakietu nr 6 pozycja 52, 53, 54 

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 52, 53, 54 z Pakietu nr 6 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi 

to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym 

asortymencie. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8  dot. Pakietu nr 7 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej 150-1500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 9 dot. Pakietu 2 poz. 4 

Czy w zadaniu 2 pozycja 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o długości  120 cm? W 

przypadku wyrażenia zgody Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłączenie z Zadania 2 produktów 

opisanych w pozycjach ; 4, 5, 7, 8 i utworzenie odrębnego zadania zawierającego te pozycje. Działanie takie 

umożliwi przystąpienie do Zadania więcej niż jednemu Wykonawcy. Zamawiający zyska produkty 

najwyższej jakości a jednocześnie najkorzystniejszą cenę. 

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 2 pozycja 4 dopuszcza produkt o długości 120 cm. Zamawiający 

nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4, 5, 7, 8. 

 

Pytanie 10 dot. Pakietu 5, poz. 1-3 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. 

 

Pytanie 11 dot. Pakietu 5, poz. 1-3. 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 12 dot. Pakietu poz. 6,19-25. 
Czy zamawiający wydzieli poz.6,19-25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. 

 

Pytanie 13 dot. Pakietu 11, poz.6. 
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 

45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 14  dot. Pakietu 1, poz. 1, 3 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 15 dot. Pakietu 1, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne w rolce o szerokości 58cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 16 dot. Pakietu 1, poz. 2. 

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne w rolce o długości 50m z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem dopuszczonej szerokości. 

 

Pytanie 17 dot. Pakietu 1, poz. 2. 

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się na 

wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania 

umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 18 dot. Pakietu 1, poz. 4. 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 19 dot. Pakietu 3, poz. 1,2,3,4,5,6,7. 

Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem typu Quincke bez prowadnicy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 20 dot. Pakietu 5, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarze 20F, o średnicy zewnętrznej 6,7mm i długości 

850mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ..  

 

Pytanie 21 dot. Pakietu 5, poz. 7,8 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie 

bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 22 dot. Pakietu 5, poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści igłę Tuohy o wymiarach 18Gx90 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 23 dot. Pakietu 11, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 24 dot. Pakietu 11, poz. 9-14 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 9-14 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy 

konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 25 dot. Pakietu 11, poz. 16 

Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34x8cm? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 26 dot. Pakietu 11, poz. 16. 

Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne pakowane po 20szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej 

wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań 

aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka 

należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Pytanie 27 dot. Pakietu 12, poz. 4. 

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania ran wykonane z poliamidu wzmocnionego 

włóknami poliestrowymi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 28 dot. Pakietu 12, poz. 4. 

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania ran w opakowaniu a’5szt z przeliczeniem 

ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 29 dot. Pakietu 1, poz. 2. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o dopuszczenie jednorazowego podkładu medycznego w rolce o 

szerokości 50 cm +/- 1 cm oraz o długości 50 m, pozostałość zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 30 dot. Pakietu 4, poz.2. 

Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie: 

 

 - Osłona na stolik narzędziowy 152x190cm  

- 1 osłona na stolik narzędziowy 152x190cm, 50 μm, złożona  

- 1 taśma lepna 9x50cm  

- 1 stokineta z bilaminatu 36.5x72cm, rozłożona  

- 2 ręczniki chłonne 30x20cm, rozłożone  

- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm  

- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Ø 5 cm  wykonana z  chłonnego 

laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen)  bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien 

celulozy i wiskozy ( współczynnik pylenia≤1,7 log10)  o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na przenikanie 

płynów ( > 175cm H2O),odpornego  na rozrywanie na sucho/mokro (>145kPa).  Zestaw  spełnia wymagania  

dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z 

portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer 

katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. 

Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi 

normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 31 dot. Pakietu 4, poz. 5. 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, jednostronnie impregnowanej mydłem o 

neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku, gotowej do użycia po aktywacji wodą,  zgrzewanej termicznie. 

Myjka hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie 

drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej 

wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia 

równomierne rozprowadzenie mydła.  Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga  pojedynczej myjki 6,3 

g, grubość myjki 3 mm. W opakowaniu jednostkowym 20 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 32 dot.  zapisów SIWZ. 
W rozdziale XI pkt. 1 ppkt.1) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w 

rozdziale VII ust.1 i 2 oraz JEDZ. W rozdziale VII jest wymieniony tylko ust. 1. Czy w Związku z 

nieprecyzyjnymi zapisami Zamawiający może ujednolicić zapisy SIWZ i wskazać jakie dokumenty należy 

złożyć wraz z ofertą? 

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską.  W rozdziale XI pkt. 1 ppkt.1) Zamawiający 

wymaga dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust.1 oraz JEDZ. 

 

Pytanie 33 dot. Pakietu 1. 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 3 do osobnego pakietu? Umożliwi to udział w 

postępowaniu większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu da możliwość wyboru najkorzystniejszej 

oferty na rynku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 34 dot. Pakietu 1 poz.1. 
Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej polipropylenowo- polietylenowej o gr. 43 g/m2 w 

rozmiarze 200cm x 90cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 35 dot. Pakietu 1 poz.1. 
Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej o gr. 35g/m2 w rozmiarze 210cm x 80cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 36 dot. Pakietu 1 poz.1. 
Czy Zamawiający dopuści podkład z folii i włókniny polipropylenowej o gr. 27g/m2 w rozmiarze 27g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 37 dot. Pakietu 1 poz.2. 
Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo- foliowy na rolce o wymiarach: długość rolki 40m, ilość sztuk 

na rolce 50 szt., rozmiar jednej sztuki: 51cm x 80cm? Ilość rolek jaka zostanie zaoferowana z przeliczeniem 

metrów bieżących to 82 szt.; Wg. wzoru: 50 szt. x 65m= 3250 m; 3250m / 40m= 82 rolki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 38 dot. Pakietu 11 poz.1-6, 18-22. 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne 

inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I 

reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów 

medycznych nie dopuszcza do kontaktu np. z: 

-błoną śluzową jamy ustnej, 

-błoną śluzową oka, 

-błoną śluzową jamy nosowej 
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-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego. 

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza 

dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na 

podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach 

takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy 

nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego. W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w 

klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i 

nie można używać ich we wskazanych przykładach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytanie 39 dot. Pakietu 4 poz.1 
Czy Zamawiający wydzieli powyższą pozycje do osobnego pakietu ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 40 dot. Pakietu 4 poz.1 
Zamawiający dopuści Osłonę do uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego pierścienia 

o średnicy 118 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla 

uchwytów od średnicy 20-40 mm i długości 12 cm, sterylna, z etykietą gotową do wklejenia do protokołu 

operacyjnego 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 41 dot. Pakietu 7 

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy mechaniczny, antybakteryjny/antywirusowy o 

parametrach spełniających wymagania kategorii HEPA13. Skuteczność zatrzymywania bakterii i wirusów na 

poziomie >99,999% co gwarantuje maksymalną ochronę przed skażeniem pacjenta i sprzętu z portem kapno, 

Od min objętości oddechowej pacjenta 200ml, złącze 22F/15M i 22M/15F. Pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 42 dot. Pakietu 12 poz. 2 i 3 
Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 i 3 z Pakietu 12 w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu? Obecny opis 

przedmiotu zamówienia faworyzuje jedyny podmiot posiadający w swojej ofercie wszystkie pozycje 

wymienione w Pakiecie 12, co praktycznie uniemożliwia zaistnienia jakiejkolwiek konkurencji 

asortymentowo-cenowej. Wydzielenie poz. 2 i 3 do odrębnego pakietu pozwoliłoby na złożenie oferty 

większej liczbie podmiotów, co wpłynęłoby na znaczący spadek cen ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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