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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 22.03.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/20/16       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku oraz aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich 
przepływów. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: 
Zadanie nr 6, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy 45x45 cm x20 sztuk pakowaną w opakowanie typu papier-folia, 
spełniającą pozostałe  wymagania Zamawiającego? 
Odpowiedz: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: 
Zadanie nr 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 2x 96 x 136 cm, spełniającą pozostałe wymagania 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3: 
Pakiet nr 9, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z gumką w części tylnej, wykonany z wytrzymałej 
włókniny polipropylenowej oraz włókniny Spunlace, która cechuje się wysoką chłonnością i 
wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu 
noszenia, o gramaturze 45g/m2, z możliwością wywinięcia czepka powodującego dodatkową warstwę 
pochłaniającą pot, kolor niebieski, rozmiar uniwersalny, opakowanie 100 sztuk - kartonik umożliwiający 
wyjmowanie pojedynczych sztuk, z opisem serii, daty ważności i znakiem CE? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4: 
Pakiet nr 9, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z trokami z możliwością wywinięcia czepka w celu 
utworzenia dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, wykonany z perforowanej 
włókniny wiskozowej,  o gramaturze 25 g/m2, kolor zielony lub niebieski, rozmiar uniwersalny, 
opakowanie 100 sztuk - kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, z opisem serii, daty 
ważności i znakiem CE? 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5: 
Pakiet nr 9, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści czepek męski z pojedynczą wstawką chłonącą pot z czoła, wiązany na troki, 
wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m2 w kolorze niebieskim, lub zielonym, 
opakowanie 100 sztuk z opisem serii, daty ważności i znakiem CE? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6: 
ZADANIE NR 9 
Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych w których długość 
dolnych, krótszych troków, może różnić się +/- 10% w stosunku do wymaganej w SIWZ długości. 
Pozostałe parametry masek bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7: 
ZADANIE NR 9 
Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych z włókniny 
czterowarstwowej, w których długość dolnych, krótszych troków, może różnić się  +/- 10% w stosunku do 
wymaganej w SIWZ długości. Pozostałe parametry masek bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8: 
ZADANIE NR 9 
Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka z włókniny o gramaturze niższej o 
1g w stosunku do wymaganej? Pozostałe parametry czepków bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9: 
ZADANIE NR 9 
Poz. nr 5 i 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w rozmiarze uniwersalnym, 
wykonanego z włókniny o gramaturze niższej o 1g w stosunku do wymaganej ? Pozostałe parametry 
czepków bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10: 
ZADANIE NR 9 
Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka z taśmą pochłaniająca pot wokół 
głowy, pakowanego a’ 60szt.? Pozostałe parametry czepków bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11: 
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1 

Zamawiający organizując postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów stanowionych przez polskiego prawodawcę w tym ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz przepisów towarzyszących.  

Wymagania, jakie postawił Zamawiający, stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, 
które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego. Ustawa wyraźnie mówi: „Przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.” (art. 29.2 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o 
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
wykonawców” (art. 7.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zamawiający w sposób znaczy ograniczył 
możliwość złożenia ofert innym wykonawcom. Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 wyraźnie 
wskazuje i faworyzuje tylko i wyłącznie jednego producenta – firmę Covidien.  

Dodatkowo, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisując przedmiot 
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zamawiający jest 
obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający używa w opisie przedmiotu 
Zamówienia znaku towarowego Nellcor OxiMax, nie dopuszczając jednocześnie rozwiązań 
równoważnych. 

Obecny opis Zadania 1, dotyczący czujników do pulsoksymetrii, sugeruje stronniczość 
Zamawiającego, który nie bacząc na ekonomiczne aspekty, odrzuca możliwość zaoferowania przez 
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Wykonawców równoważnych czujnikach, o takich samych bądź lepszych cechach jakościowych, które 
stosowane są obecnie w wielu szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej na teranie całej Polski. 

W związku z powyższym, czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, 
zasady zachowania wolnej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w 
technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, 
jednopacjentowego, sterylnego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, 
kalibrowanego analogowo, wyposażonego w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i 
dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, współpracujący ze wszystkimi 
urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, bez konieczności użycia dodatkowych złączy, przedłużaczy 
czy adapterów, pakowane pojedynczo po 24 sztuki, dla pacjentów poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 
kg, bez zawartości ftalanów, czyli o parametrach użytkowych lepszych niż czujniki, na które wskazuje 
obecny opis ? 
Odpowiedz: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 12: 
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 200 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13: 
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga przedłużacza do obwodów oddechowych z pamięcią kształtu, który pozwala na 
uzyskanie różnych długości, w tym 10cm i 15 cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 14: 
Dotyczy Zadania nr 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych, sterylną, jednokrotnego użytku, 
nieodkształcającą się, w rozmiarach FR 10 (3,5-6,0)- długość 240 mm, FR 12 (6,0-8,0)- długość 280 mm, 
FR 14(7,0 -10,0)- długość 330 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 15: 
Dotyczy zad. 1, poz. 1: 
Czy Zamawiający oczekuje aby czujnik był prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w 
technologii Oximax? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający oczekuje. 
 
Pytanie nr 16: 
Dotyczy zad. 1, poz. 1: 
Czy Zamawiający oczekuje aby w integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem znajdowało się 6 szt. 
Sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający oczekuje. 
 
Zamawiający wyznacza nowy termin na składanie i otwarcie ofert: 
- Składanie ofert do dnia 25.03.2016 r. godz. 09:30  
- Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.03.2016 r. godz. 10:00  
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 


