
SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI Z DNIA 27 LIPCA 2021 R.  
 

 

Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   

Adres:  ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów 

Tel. 54 285 62 00; Fax:  54 285 37 01 ; e-mail: poczta@szpitalradziejow.pl 

Tryb postępowania:  tryb podstawowy bez negocjacji: oznaczenie sprawy  TP – 08/2021 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie 

podstawowym bez negocjacji na:  „Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (oznaczenie 

sprawy TP-08/2021) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lipca 2021 r. pod 

numerem: 2021/BZP00122199/01 

 
53. Pakiet 24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 

szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z 

orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) 

„dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla 

wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny 

wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki 

probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.). 

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

54. Pakiet 24. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w poz. 8 Zamawiający ma na myśli igłę 

systemową 0,8 z podglądem prawidłowego wkłucia bez zabezpieczenia przeciwzakłuciowego. W 

przypadku jeśli Zamawiający oczekuje jednak igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci w postaci uchwytu z 

zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, do którego można wkręcić igłę systemową. Tym samym w 

poz. 9 zaproponować uchwyty z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, a w poz. 8 zaproponować 

igły systemowe 0,8mm z podglądem prawidłowego wkłucia 

Uzasadnienie: W systemie, w którym zabezpieczenie przeciwzakłuciowe zintegrowane jest z igłą, 

dopiero po wkręceniu jej w uchwyt, możemy pobierać krew, a zabezpieczenie jest aktywowane 

płynnym ruchem kciuka jednej ręki. Podobnie rzecz się ma w proponowanym przez nas 

rozwiązaniu, po wkręceniu igły systemowej do uchwytu z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 

– zasada działania zabezpieczenia przeciwzakłuciowego jest identyczna gdyż aktywacja 

mechanizmu zabezpieczającego odbywa się za pomocą jednej ręki, słyszalny jest wówczas 

wyraźny sygnał dźwiękowy informujący użytkownika o aktywacji zabezpieczenia, mechanizmu nie 

można zdezaktywować, w wyniku połączenia igły z uchwytem z zabezpieczeniem 

przeciwzakluciowym uzyskujemy zestaw gdzie mechanizm zabezpieczający jest integralną częścią 

przedmiotu zabezpieczanego. Wszystkie ww. cechy proponowanego przez nas rozwiązania są 

zgodne w zaleceniami stowarzyszeń CDC, GERES, European Biosafety Network oraz spełniają 

wymagania Dyrektywy Unijnej 2010/32/UE i idącym za nią rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 



prac zawiązanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych. Proponowane przez nas rozwiązanie funkcjonuje między innymi w UCK 

w Gdańsku, Uniwersyteckim Szpitalu nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy. 

   Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 

55. Pakiet 24. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby wszystkie 

elementy oferowanego systemu podciśnieniowego były ze sobą kompatybilne i pochodziły od 

jednego producenta? 

   Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 

58. Pakiet 24. Czy w przypadku probówek i igieł zamkniętego systemu podciśnieniowego 

Zamawiający wymaga aby elementy te były finalnie sterylizowane, czyste bakteriologicznie, z 

ostatecznie uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylnie (10-6; SAL≥6). 

 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

174. Pakiet 3 poz. 14-15 Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton hydrofilowy ? Reszta 

parametrów zgodna z SWZ.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

217. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 1: Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności 

Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy 

arkuszami specjalnego papieru i pianki?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
218. 3. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 1: Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku 

oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na 

etykiecie były w języku polskim?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
219. 4. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w 

woreczek strunowy?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
220. 5. Dotyczy Zadania 25, pozycji nr 2: Czy Zamawiający ma na myśli zintegrowany test 

chemiczny kl 5 czy emulacyjny test chemiczny kl 6?  

Odpowiedź:  Zamawiający ma na myśli test chemiczny kl 6.  

221. 6. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 4: Czy Zamawiający wymaga, aby test był naniesiony na 

cienką metalową płytkę co symuluje narzędzie chirurgiczne?  



Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

222. 7. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 6: Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd PCD miał 

formę tuby długości 20 cm wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru 

w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym? Zestaw PCD Control 

symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki o średn. 1 mm?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

223. 8. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 7: Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był 

samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio 

do dokumentacji)?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

224. 9. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 7: Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku 

Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
225. 10. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14: Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną 

substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i 

jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

226. 11. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14: Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku 

oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie 

były w języku polskim?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

227. 12. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 15: Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki o 

wymiarach 30cm x 50cm?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

228. 13. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 16: Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o 

doprecyzowanie rozmiaru otworu wewnętrznego opakowania. Czy Zamawiający dopuści 

rozbieżność wymiarową o ile opakowanie spełni tą samą funkcję?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.   

 
229. 14. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się 

informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie 

minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

230. 15. Dotyczy Zadania nr 26: Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań 

Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który 

informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 



231. 16. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i 

wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli 

minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości 

przed użyciem?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

232. 17. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać 

jednolitego prostokąta bez prążków,o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 

868 ?  

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

233. 18. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy 

zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

234. 19. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona 

etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują 

się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz 

numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne 

przyjęcie reklamacji produktu.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

235. 20. Dotyczy Zadania nr 26, papieru krepowanego: Czy Zamawiający wymaga, aby dla 

potwierdzenia jakości produktów dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność 

towaru z normami wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną, taką jak np. Isega? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

 

 

Radziejów, dnia 29 lipca 2021 r.                           DYREKTOR 

 

                    mgr Sebastian JANKIEWICZ 


		2021-07-29T14:19:21+0200
	Sebastian Dawid Jankiewicz




