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         Stargard, dn. 19.03.2019 r. 

 

          

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 8/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie 

artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 30 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 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 48 - Pakiet 7 

Prosimy o podanie nazwy i typu klipsownicy do jakiej mają pasować klipsy opisane w Pakiecie 7. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada klipsownicę do klipsów Medium FB234R Aesculap. 

 

Pytanie 49 - Pakiet 6, pozycja 1-3 

Czy Zamawiający dopuści plaster w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 50 - Pakiet 6, pozycja 1-3 

Czy Zamawiający dopuści plaster o dł. 5m z podwojeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 51 - Pakiet 6, pozycja 2, 5, 8, 11 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’12 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości i 

zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

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 52 - Pakiet 6, pozycja 3, 6, 9, 12 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’6 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości i 

zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

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 53 - Pakiet 6, pozycja 4, 7, 10 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’24 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości i 

zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

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. 



 
 
  
 
 
 

 

 
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  

Pytanie 54 - Pakiet 6, pozycja 17, 18 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości i 

zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

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 55 - Pakiet 9, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi: 

- 1x serweta wzmocniona z samouszczelniającym otworem o średnicy 3,5cm w rozmiarze 200x300cm 

- 1x serweta samoprzylepna 160x180 cm 

- 4x ręcznik chłonny 30x30 cm 

- 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm 

- 1x wzmocniona serweta na stolik Mayo – czerwona 80x140 cm 

- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny 150x190 cm? 

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w 

strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z 

organizatorami przewodów. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację 

płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 56 - Pakiet 14, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści igły Touhy w rozmiarze 18G/90mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 57 - Pakiet 17, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści czepek z taśmą pochłaniającą pot w części czołowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 58 - Pakiet 17, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z polipropylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 59 - Pakiet 17, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści czepek z trokami w części tylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 60 - Pakiet 17, pozycja 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 61 - Pakiet 22, pozycja 1,2 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’10 sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości i 

zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

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

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 
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sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 62 - Pakiet 22, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 63 - Pakiet 22, pozycja 9,10 

Czy Zamawiający dopuści pidżamę z włókniny SMS? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 64 - Pakiet 22, pozycja 11, 12 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z perforacją co 37,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 65 - Pakiet 22, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o szerokości 60cm i o długości 80mb z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 66 - Pakiet 22, pozycja 13 

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 67 - Pakiet 23, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści papier do videoprintera Mitsubishi K65HM w rozmiarze 110x20 z przeliczeniem 

na 54 rolki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 68 - Pakiet 23, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SUNRAY w rozmiarze 112x100x100? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 69 - Pakiet 17, 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 70 - Pakiet 17, poz. 4-6 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 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. 
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Pytanie 71 - Pakiet 17, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, 

wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą 

pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, 

głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar 

uniwersalny? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 72 - Pakiet 17, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o 

gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  

średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 73 - Pakiet 17, poz. 1-3 

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza 

powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne 

przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości 

użytkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 74 - Pakiet 17, poz. 3 

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, 

wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą 

pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, 

głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar 

uniwersalny? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 75 - Pakiet 17, poz. 4 

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 

99,5% aerozoli biologicznych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 76 - Pakiet 17, poz. 4 

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 77 - Pakiet 17, poz.7-9 

Prosimy o wydzielenie poz. 7-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

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

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 

gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 78 - Pakiet 22, poz. 1-2 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 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 
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sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 79 - Pakiet 22, poz. 1-2 

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na 

plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z 

bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 80 - Pakiet 22, poz. 1-2 

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym 

ściągaczem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 81 - Pakiet 22, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie 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 82 - Pakiet 22, poz. 5 

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 83 - Pakiet 22, poz. 8 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 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 84 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 

odpowiednim dokumentem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 85 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 86 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i 

lepszej wchłanialności? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

 

 



 
 
  
 
 
 

 

 
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  

Pytanie 87 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, 

długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą 

identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 88 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 89 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę 

producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że 

produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy 

z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej 

jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla 

użytkowników)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 90 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 

pozytywną opinię? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 91 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 92 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 93 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o 

szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 94 - Pakiet 22, poz. 12 

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 95 - Pakiet 22, poz. 11 

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 96 - Pakiet 22, poz. 11-12 

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
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Pytanie 97 - Pakiet 22, poz. 4 

Czy zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej, przewiewnej, typu furażerka na troki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 98 - Pakiet 22, poz. 9-10 

Prosimy o wydzielenie poz. 9-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

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

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 

gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 99 - Pakiet 21 

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularków wykonanych  

z opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie  lecznicze, 

wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery 

Y, co powoduje, ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, 

dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania  

u skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiające skuteczne 

umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejanie. Dostępne rozmiary: 30-38 cm, 24-33 cm, 20-28 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 100 – Wzór umowy: §7 ust. 1 pkt 2 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący: 

"zwłoki w dostarczeniu partii towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto partii zamówienia, z którego 

realizacją pozostaje w zwłoce, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, za każdy dzień zwłoki, jednak 

nie mniej niż 20 zł za dzień " 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 101 - Wzór umowy: §7 ust. 1 pkt 3 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący: 

"zwłoki w uzupełnieniu ilości towaru lub opóźnienia w wymianie wadliwego towaru na wolny od wad, w 

wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii zamówienia, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, 

za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 20 zł za dzień" 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 102 - Pakiet 8 

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 8 dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi 

jałowymi, wykonanymi z membrany poliuretanowej o powierzchni całkowitej 50cm x 40cm i 

powierzchni klejącej 34cm x 40cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 103 - Pakiet 24 poz. 1 

Prosimy `zamawiającego o wyjaśnienie  zapisu  w SIWZ dotyczącego wymogu posiadania samoprzylepnych 

etykiet do dokumentacji w osłonach uchwytu lampy operacyjnej ?    

Zgodnie z naszą wiedzą lampy operacyjne stanowią element wyposażenia sali operacyjnej i nie mają 

bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Dokumentowanie przy pomocy etykiet procesu walidacji i sterylności 

sprzętu j.u dotyczy tylko i wyłącznie sprzętu mającego kontakt z pacjentem / polem operowanym/ lub jako 

implant stanowiącym niezbędny element techniki operacyjnej.  
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W związku z powyższym osłony uchwytu lampy operacyjnej, tak jak osłony na ramię „C” lub osłony 

przewodów na tory wizyjne bądź osłony ma mikroskop, nie mają obowiązku posiadania takowych etykiet, 

które to są wymogiem dla implantów, wszczepów, obłożeń sterylnych pola operacyjnego. 

Pragniemy nadmienić, że etykiety tego typu zawierają bardzo szczegółowe informacje dotyczące spełnienia 

wymogu procesu walidacji i sterylności wraz z datą wykonania i terminem ważności danego sprzętu i są 

wymogiem dokumentowania i archiwizacji w historii choroby pacjenta. Sprzęt j.u taki jak np. osłony na  

uchwyty lampy operacyjnej nie wymaga takiej formy dokumentowania procesu sterylizacji i żaden akt 

prawny wg nie reguluje takowego wymogu. 

Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie osłony uchwytu lampy operacyjnej 

bez  4 samoprzylepnych etykiet a spełniające WSZYSTKIE pozostałe wymagania SIWZ,  

co umożliwi nam na złożenie  oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 104 - Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny do wyszczególnionego w SIWZ, tj.: 

Sterylny całkowicie transparentny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u 

dzieci, bez wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, bez ramki, wycięcie na port pionowy, 

zaokrąglone brzegi, dwa paski mocujące, rozmiar 5 x 5,7 cm. Mocowanie na silikon sprawia, że jest trwałe, 

opatrunek nie odkleja się pod wpływem wilgoci a jego zdejmowanie odbywa się bezboleśnie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 105 - Pakiet 16, pozycje 1, 2, 3 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenie kart 

produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego 

oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy 

nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych 

produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów 

normy ISO 11948. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 106 - Pakiet 16, pozycje 1, 2, 3 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla 

dorosłych o podwyższonym standardzie, wykonanych z miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i 

parę wodną na całej powierzchni łącznie z zakładkami bocznymi, posiadających elastyczne przylepcorzepy 

wielorazowego użytku, ściągacze taliowe co najmniej w tylnej części pieluchomajtki, oraz system szybkiego 

wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka 

produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Obecność w produktach powyższych rozwiązań 

technologicznych zapewnia Zamawiającemu, że produkty zaproponowane do postępowania będą najwyższej 

jakości oraz będą spełniały oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów. Ustanowienie 

takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom 

oraz nie dopuszcza do postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla osób z ciężkim 

NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. Ustanowienie 

powyższych wymogów jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku 

polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 107 - Pakiet 16, pozycje 1, 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla 

dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy świadomość oraz informację, że 

w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim 
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NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza 

taliowego oraz obniżony poziom chłonności. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się 

na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach opieki 

długoterminowej. Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej 

trzech producentów (TZMO – Seni, Gespar – Pharma by Premio, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje 

pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy - gwarantuje to Państwu dostarczenie przez 

ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu 

opieki. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 108 - Pakiet 16, pozycja 1 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 1): pieluchomajtek o 

rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 109 - Pakiet 16, pozycja 2 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 2): pieluchomajtek o 

rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 160cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 110 - Pakiet 16, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 2): złożenie oferty na 

pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego 

produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom 

z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do 

zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy 

handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy 

ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm 

daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, 

przełoży się na oszczędności. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 2 różnych produktów o różnych zakresach obwodów. 

 

Pytanie 111 - Pakiet 16, pozycja 3 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 3): pieluchomajtek o poziomie 

chłonności co najmniej 1750g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 112 - Pakiet 16, pozycja 1, 2 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek o poziomie 

chłonności co najmniej 2750g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 113 - Pakiet 16, pozycja 4, 5, 6, 7 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycje: 4, 5, 6, 7): możliwość 

przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez 

producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 114 - Pakiet 16, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w 

rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 115 - Pakiet 16, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dzieci w 

rozmiarze 4-9kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 116 - Pakiet 16, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 6): pieluchomajtki dla dzieci w 

rozmiarze 12-22kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 117 - Pakiet 16, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 7): pieluchomajtki dla dzieci w 

rozmiarze 15-30kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 118 - Pakiet 16, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 16, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dorosłych 

w rozmiarze S, które posiadają rekomendowaną dolną granicę obwodu na poziomie 56cm i maksymalny 

obwód na poziomie co najmniej 96cm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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