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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

                                      Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                                    tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13    

 
znak sprawy: ZP/220/26/17                                             Szczecin, dnia 23.05.2017r 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowych 
wyrobów medycznych 
 

     Wyjaśnienia 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: 
 
 
Zadanie 1 
Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 500mm w opakowaniach 
zbiorczych 150sztuk? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z konektorami bez zatyczki? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105cm?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Zadanie 2 
Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z drenem o długości 120cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści nebulizator z możliwością pracy tylko w pozycji pionowej? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego 
zadania? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu oraz nie wyraża zgody na wydzielenie 
wskazanej pozycji. 
 
Zadanie 3 
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,45x22 lub 0,4x19? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści igłę biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem 
szklanym? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą 
kroplową w części przezroczystej o długości 55mm? 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Zadanie 4 
Zadanie nr 1: 
Poz. 3, 4,5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktów pakowanych 
po 1szt z opakowaniu zbiorczym max po 100szt. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania 
handlowego (zbiorczego) nie ma wpływu na walory użytkowe produktu. 
Odpowiedź 
Zamawiający  dopuszcza z zastrzeżeniem, że nie będzie zamawiał opakowań zbiorczych a np. 
10 bądź 20 sztuk. 
 
Poz.8:  
1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley o dł. 290mm i balonie 3ml w rozm. 6,8 i 
10ch oraz o dł.ok.41cm dla pozostałych rozmiarów. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz. 4: Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik do podawania tlenu ma być wolny od lateksu i DEHP? 
  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu ma być wolny od lateksu i DEHP. 
 
Poz.5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 
o długości 620cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.10:  
1.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza aby cewniki były sterylizowane radiacyjnie.. 
 
2.Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne drenujące mają mieć zaoblone krawędzie o średnicy 
nie przekraczającej 5mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza aby otwory boczne drenujące posiadały zaoblone krawędzie o 
średnicy nie przekraczającej 5mm. 
 
3.Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników pezzer z min.3 otworami drenującymi, 
spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz.15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji z maską w jednym 
rozmiarze spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5 
Zadanie nr 2: 
Poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania woreczków do pobierania próbek moczu u niemowląt 
pakowanych po 1szt w opakowaniu pośrednim po 100szt, w opakowaniu zbiorczym kartonowym 50 
kartoników po 100szt = 5000sztuk. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) 
nie ma wpływu na walory użytkowe produktu. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem pakowania wskazanym  siwz. 
 
Poz.2: 
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1.Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby worek był wykonany z PCV 
niezawierającego ftalanów – substancji wywołującej zaburzenia hormonalne? 
Odpowiedź 
Zamawiający  dopuszcza aby worek był wykonany z PCV niezawieraj ącego ftalanów. 
 
2. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby worek posiadał miękki 
antyzałamaniowy dren z portem bezigłowym oraz zakładkę na kranik zapobiegającą kontaktowi 
kranika z podłogą i przenoszeniu infekcji ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
3.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków na mocz pakowanych po 1szt w opakowaniu 
pośrednim max 65szt i opakowaniu zbiorczym kartonowym max 1000szt. Nadmieniamy, iż wielkość 
opakowania handlowego (zbiorczego) nie ma wpływu na walory użytkowe produktu. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz.4:  
Prosimy o odstąpienie od wymogu braku zawartości DEHP w wieszakach do worków na mocz. Ze 
względu na przeznaczenie w/w produktów (brak bezpośredniego kontaktu z ciałem pacjenta), 
wymóg braku zawartości DEHP wydaje się być całkowicie bezzasadny. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
Zadanie nr 3, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę w rozmiarze 0,3x12 mm, zamiast 0,33x12 mm? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
  
Pytanie 7 
Zadanie nr 3, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę w rozmiarze 0,45x12 mm, zamiast 0,40x40 mm? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 8 
Zadanie nr 3, poz. 1-11 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
  
Pytanie 9 
Zadanie nr 3, poz. 13-14 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 10 
Zadanie nr 3, poz. 13-14 
Proszę o dopuszczenie przedłużaczy bez opaski stabilizującej dren wewnątrz opakowania. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
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Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
Zadanie nr 3, poz. 15-16 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. 
 
Pytanie 12 
Zadanie nr 3, poz. 15 
Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa 
możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 13 
Zadanie nr 3, poz. 15 
Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na szybszą i 
sprawniejszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 14 
Zadanie nr 3, poz. 16 
Czy Zamawiajacy dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: komora kroplowa o 
długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu 
jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. 
Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o 
średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 15 
Zadanie nr 3, poz. 16 
Czy Zamawiający wymaga przyrząd z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu 
jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 16 
Zadanie nr 3, poz. 16 
Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do 
butelek? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy zad. 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści butelki skalowane co 20 lub co 50 ml? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza butelki skalowane co 20ml. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy zad. 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści butelki pakowane po 100 szt. w opakowaniach zbiorczych? 
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Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy zad. 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści cewniki standardowe tj. bez skali? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 20  
Dotyczy zad. 1 poz. 1-15 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniach znajdowały się nr 
katalogowe. Żadne rozporządzenia nie nakładają na producentów wymogu aby na opakowaniach 
były umieszczane nr katalogowe. Wielu producentów nie stosuje nr katalogowych. jeżeli 
Zamawiający nie odstąpi od wymogu to wnosimy o wprowadzenie takiego wymogu do wszystkich 
pozycji. Nie ma racjonalnego wytłumaczenia dlaczego niektóre produkty muszą mieć nr katalogowe 
na opakowaniach na inne nie. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dostępuje od wymogu ale dopuszcza bez numeru katalogowego jeśli 
producent go nie stosuje. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy zad. 1 poz. 4,5 
Czy Zamawiający dopuści butelki pakowane po 100 szt. w opakowaniach zbiorczych? 

Odpowiedź 
Wskazane pozycje nie dotyczą butelek. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy zad. 1 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści cewniki z zastawka lateksową? Większość producentów stosuje właśnie 
takie rozwiązanie jeśli chodzi o cewniki foley. 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z siwz. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy zad. 1 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foley w rozmiarach Ch 6 – Ch 26? 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy zad. 1 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie w wewnętrzne oraz zewnętrzne 
opakowanie foliowe? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy zad. 1 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarach CH 12 – 24? 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy zad. 1 poz. 13 
Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były wyposażone we wkładki redukcyjne luer? 

Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy zad. 1 poz. 15 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych masek z nebulizatorem tj. do podawania 
leków pacjentom w pozycji pionowej. W razie odmowy zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w 
pozycji do oddzielnego pakietu gdyż uniemożliwia ona złożenie oferty dla większości 
Wykonawców. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy zad. 2 poz. 2,3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków bez białej tylnej ściany gdyż kolor ściany nie ma 
ona żadnego wpływu na użytkowanie worka. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy zad. 2 poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby wieszak był pozbawiony DEHP. Wspomniany 
ftalan nie ma żadnego wpływu na użytkowanie worka tym bardziej, że nie ma on styczności z 
płynami, które są podawane pacjentom ( wypłukiwanie ftalanów) 

Odpowiedź 
Zamawiający odstępuje od wymogu aby wieszak był pozbawiony DEHP. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy zad. 3 poz. 12 
Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz 
nr ostrza?  

Odpowiedź 
Zmawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta 
oraz nr ostrza. 

 
Pytanie 31 
dotyczy SIWZ 
Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców 
obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów 
leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się 
odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie 
temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?  
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Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany sposób transportu wyrobów.  

 
Pytanie 32 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy 
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas 
sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że dostawca ma dostarczyć towar do magazynu co wiąże się z 
rozładunkiem (zgodnie z siwz) 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas 
sporządzania i składania ofert. 
                 
                          Z poważaniem  
 
 
 
 
 

….……………………………… 
             DYREKTOR SPSK-2  
 


