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Poznań, dnia 06.03.2023r. 

Oznaczenie sprawy: PN-24/23 

 

 

Uczestnicy postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę wyrobów medycznych (29 części) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3 

       

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: 

Część 5 

Czy Zamawiający dopuści serwetę do owinięcia noworodka w rozmiarze 75x80cm, wykonaną z włókniny spunlance 

80 g/m2 ? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

Część 5 

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane sterylnie pojedynczo a’1szt w opakowanie zbiorcze a’80szt  

z przeliczeniem zamawianej ilości, lub podanie ceny za 1 sztukę z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część 20 

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75x90cm z przylepnym otworek o średnicy 6x8cm lub 7cm? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

  

Część 20 

Czy Zamawiający oczekuje serwety przeznaczonej do znieczuleń przewodowych? 

Odp.: Nie. 

 

Część 5 

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane sterylnie pojedynczo a’1szt w opakowanie zbiorcze a’60szt  

z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część 14 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko 

tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewnia dokładne 

osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. 

Jednorazowego użytku? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 
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Część 14 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Stosowane również do osuszania powierzchni 

płaskich oraz sprzętu i urządzeń. Wykonane z włókien 100% celulozy skondensowanych przy użyciu technologii Airlaid, 

rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60g/m2, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię z nadrukowanymi 

danymi: rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta. Produkt pozbawiony latexu. Jednorazowego użytku? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

Część 22 

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny podfoliowany o szerokości 50cm, z perforacja co 38cm oraz o gramaturze 

23g (papier) + 10g (PE)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część 22 

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny podfoliowany o szerokości 48cm, z perforacja co 38cm, pozostałe zapisy 

zgodnie z SWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

  

Część 22 

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny podfoliowany składający się z 2 warstwa celulozy (2x18g/m2) oraz 

1 warstwy folii PE (grubość 16 +/- 1 μm)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część 23 

Czy Zamawiający dopuści podkład papierowy o szerokości 50cm  z perforacją co 37,5 cm oraz o długości 80m? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

Część 25 

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej 

włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  13,5 

cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 

szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? Zdjęcie poglądowe poniżej. 

 

 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na brak wstawki pochłaniającej pot w opisanym produkcie. 
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Część 25,29 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część 29 

Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny 

Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku 

zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie 

kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

Część 29 

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej 

włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  

13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie 

a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

Część 29 

Czy Zamawiający dopuści czepek  w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej 

o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm. Szyty techniką 

owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny 

w kolorach zielonym i niebieskim? 

Odp.: Zgodnie z SWZ Zamawiający oczekuje czepka w formie furażerki. 

 

 

Zestaw nr 2: 

Część 18 Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny wizkozowo-poliestrowej (wiskoza 20%, poliester 80%) o 

gramaturze 45g/m2, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ?  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

Projekt umowy §9 ust.1 pkt.a)  

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości netto niedostarczonej partii zamówienia, za 

każdy dzień zwłoki. 

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

 

 

Zestaw nr 3: 

Dotyczy Części nr 9 

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji (art. 99 ustawy PZP) oraz środki 

publiczne, którymi dysponuje, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie czujników wyprodukowanych 

w technologii równoważnej (zgodnej z technologią m.in. Masimo/LNCS), o parametrach pomiaru nie gorszych niż 

oryginalne czujniki, które opisuje Zamawiający? Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu 

jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim 
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stopniu referencyjności. Dodatkowo, opisane rozwiązanie jest znacznie tańsze, niż rozwiązanie oryginalne, a co nie 

powinno być bez znaczenia dla publicznej jednostki zdrowia.    

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zaoferowany produkt będzie miał parametry nie gorsze niż 

produkt oryginalny. 

 

Dotyczy Części 9 – pozycja 4 

Prosimy o podanie numeru referencyjnego (obecnie stosowanego/poszukiwanego), co pozwoli na złożenie oferty zgodnej 

z wymaganiami.   

Odp.: REF 2056/Masimo Red LNC-10. 

 

Dotyczy Części 9 – pozycja 6 

Prosimy o podanie numeru referencyjnego (obecnie stosowanego/poszukiwanego), co pozwoli na złożenie oferty zgodnej 

z wymaganiami. Obecny opis jest bowiem nieprecyzyjny. 

Odp.: REF 2016/Masimo LNC-10-GE. 

 

 

Zestaw nr 4: 

Część 22 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa 

bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 24 g/m2, minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 

100 szt. w roli  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

Część 29 

Czy zamawiający dopuści czepek wiązany z tyłu na troki? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

 

Zestaw nr 5: 

Część nr 5 

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę do owinięcia noworodka, sterylna, kolor biały, 

rozmiar 87 cm x 90 cm, wykonana z włókniny typu spunlaced, dobrze wchłaniającego ciecze i przyjaznego dla skóry 

noworodka, gramatura 50 g/m2, pakowana pojedynczo, 1 opakowanie = 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości tj. 72 opakowania? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Część nr 19 

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej 

włókniny, wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, długość gumek ok. 18 cm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 

ok. 11 cm. Maska jednorazowa, w kolorze niebieskim, niesterylna, zgodna z normą 14683 typ II– poziom filtracji bakterii 

minimum 98%, 1 opakowanie = 50 sztuk. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Część nr 20 

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę chirurgiczną z przylepnym otworem o średnicy 

10 cm, pakowana po 35 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę tj. 29 

opakowań – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 

 

Część nr 29 

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek w kolorze aqua - pozostałe parametry zgodnie 

z opisem SWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Zestaw nr 6: 

Część Nr 10 Chusteczki włókninowe suche  

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 części nr 10, produktu o statusie wyrobu medycznego, wykonanego 

z wysokogatunkowej mieszaniny wiskozy i poliestru, nie pozostawiającego smug ani zarysowań, przeznaczonego do 

mycia, dezynfekcji i osuszania wyrobów medycznych w tym bardzo delikatnych, spełniającego wszystkie inne 

wymagania Zamawiającego.  

W przypadku jeśli Zamawiający odmówi dopuszczenia, prosimy o wyjaśnienie jaki jest oczekiwany udział celulozy, 

poliestru i wiskozy w oczekiwanym produkcie, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający tego nie wskazał, 

a to ma kluczowe znaczenie dla oceny funkcjonalnej, użytkowej, jakościowej produktu oraz oceny czy oczekiwany 

produkt jest dostępny na rynku. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wskazanego produktu z uwagi na brak głównego składnika, tj. celulozy, która 

odpowiada za brak pozostawiania smug i zarysowań, chłonność i wytrzymałość. Wymagany udział procentowy 

składników: celuloza 55%, wiskoza 2%, poliester 43%. Zamawiający dopuszcza wyższy udział (ponad 55%) celulozy 

w składzie. 

 

 

Zestaw nr 7: 

Pakiet nr 21 poz. 1 : 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny resuscytator silikonowy zaworem 

ograniczającym ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy włącznie z rezerwuarem tlenu nadawały się do sterylizacji 

w autoklawie w temperaturze 134°C ? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pakiet nr 21 poz. 2 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny zestaw części zamiennych końca resuscytatora 

z zastawką nadciśnieniową do 40 cm H2O ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zestaw nr 8: 

Pytanie 1 Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć 

Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy 

Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu 

pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający 

może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie 

na końcu paragrafu 9 ustęp 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za 

dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu 

prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości netto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub 

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie 

interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych 

chroniących interesy Zamawiającego. 

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