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Znak sprawy: ZP/220/42/18 

W sprawie: dostawy szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk, wyrobów do higieny ciała pacjenta oraz podkładów 

higienicznych na rolce dla SPSK-2 w Szczecinie.  

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Dotyczy SIWZ 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 

kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. 

 

Pakiet 1-2 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści produkty kosmetyczne objęte 23% stawka podatku VAT? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ (zamawiający nie wymaga zaoferowania wyrobu 

medycznego w zakresie zadań 1-2). 

 

Pakiet 1 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści szczotki nasączone 7,5% roztworem jodyny? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu 

zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niesterylnych, z uwagi na fakt, że szczoteczki zawierające gąbkę 

nasączoną środkiem dezynfekcyjnym nie są poddawane procesowi sterylizacji, czyli nie są jałowe. 

Antyseptyczność zapewnia detergent o bardzo silnym działaniu bakteriobójczym oraz szczelne opakowanie. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ (szczoteczki jałowe). 

 

Pakiet 2 

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści myjkę o następujących parametrach? 

- Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie anatomicznej, zaokrąglonej rękawicy.  

- Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym pH 5,5.  

- Wykonana w 100% z podkładów watolinowych.  

- Obie warstwy myjki nie podfoliowane.  

- Rozmiar 17 x 24 cm.  

- Gramatura 50 lub 100 g.  

- Produkowana zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta, co jest potwierdzone wpisem                            

do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały 
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przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje 

produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem). 

- Opakowanie jednostkowe 20-50 sztuk z nadrukowaną instrukcją użytkowania w formie obrazkowej.  

- Opakowanie zbiorcze zawierające maksymalnie 40 opakowań po 50 sztuk lub 30 opakowań po 20 sztuk. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca II: 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Pytanie 6:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.  

 

Dotyczy Zadania 2 Myjka z żelem do mycia pacjenta  

Pytanie 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w rozmiarze: 12 x 20cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek o wyższej jakości wykonane z włókniny 

100g/m2? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 9: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu posiadającego wpis do CPNP oraz 

produkowana jest zgodnie z ISO 9001:2008, w miejsce wymaganego ISO 22716:2007, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek pakowanych po 24 szt. w opakowaniu 

jednostkowym? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Wykonawca III: 

Pytanie 11: Czy w zadaniu nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić wilgotne jednorazowe rękawice myjące o 

wymiarach 14 cm x 23 cm, nasączone preparatem zawierającym poliheksanid do mycia nieuszkodzonej skóry i 

błon śluzowych, posiadające działanie bakteriobójcze wobec bakterii wieloopornych MRSA/ ORSA/VRE i 

Acinetobacter baumannii w czasie do 30 sek., likwidujące nieprzyjemne zapachy, niewymagające spłukiwania, 

nadające się do podgrzania w kuchence mikrofalowej, pakowane po 10 szt., zarejestrowane jako kosmetyk? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca IV: 

Pytanie 12: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim 
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dokumentem? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 13: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 14: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

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

wchłanialności? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 15: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

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: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

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

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

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: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

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

opinię? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 19: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

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

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty w załączniku nr 4 

do FO – gdzie wyraźnie określono parametry w zakresie gramatury wyrobu – „Gramatura minimum 30g/m2”. 
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Pytanie 20: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

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

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 21: Zadanie nr 5, poz. 1-2 

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: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 22: Zadanie nr 5, poz. 2 

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 23: Zadanie nr 5, poz. 1 

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

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 24: Zadanie nr 5, poz. 1-3 

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

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 25: Zadanie 5, poz.3 

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 40 cm perforacja, 50 sztuk blistrów na rolce, pozostałe 

wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 26: Zadanie 5, poz.3 

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 sztuk blistrów na rolce, pozostałe 

wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 27: Zadanie 5, poz.3 

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe wymagania bez 

zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 28: Zadanie 5, poz.3 

Czy zamawiający dopuści podkład na rolce, gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Wykonawca V: 

Pytanie 29: Zadanie 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego zestaw do 

toalety jamy ustnej, czysty mikrobiologicznie, na 6 procedur.  

W skład zestawu do toalety jamy ustnej wchodzi:  

2 zestawy o składzie: 

- Szczoteczka do zębów z funkcją jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz kontrolowanego odsysania. 

Łącznik do kontrolowanego odsysania pozwala na manualną regulację siły ssania – 1 sztuka  

- Płyn 15ml do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz 0,05% roztworem chlorku 

cetylpirydyny – 1 sztuka  

- Aplikator gąbkowy – 1 sztuka  

- Żel nawilżający jamę ustną 3ml na bazie wodnej z dodatkiem ksylitolu – 1 sztuka  

4 zestawy o składzie: 

- Gąbka z funkcją jednoczesnego oczyszczania, płukania oraz kontrolowanego odsysania. Łącznik do 

kontrolowanego odsysania pozwala na manualną regulację siły ssania – 1 sztuka 

- Płyn 10ml do płukania jamy ustnej z 0,10% roztworem chlorheksydyny– 1 sztuka 

- Aplikator gąbkowy – 1 sztuka 

- Żel nawilżający jamę ustną 3ml na bazie wodnej z dodatkiem ksylitolu – 1 sztuka 

Każde pojedyncze opakowanie foliowe zestawu posiada miejsce na podwieszenie zestawu oraz numerację 

sugerującą kolejność stosowania. Zestaw skuteczny w redukcji VAP 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

  

Pytanie 30: Zadanie 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce z perforacją co 38 cm, ilość 

odcinków 132 sztuki, spełniający pozostałe parametry? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 31: Zadanie 5, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o wymiarach 58cm x 50mb z 

perforacją co 38 cm, ilość odcinków 132 sztuki, spełniający pozostałe parametry? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca VI: 

Pytanie 32: ZADANIE 1: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej szczotki do chirurgicznego mycia 

rąk dostępnej w dwóch rodzajach: nasączonej 7,5% koncentratem jodopowidonu  oraz nasączonej 4% 

koncentratem glukonaniu chlorheksydyny (CHG). 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Pytanie 33: Zadanie 2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania myjki w formie rękawicy o zaoblonym kształcie, do 

mycia ciała pacjenta jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5,jednorazowego użytku - gotowej 

do użycia po aktywacji wodą, hipoalergicznej; wykonanej z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie 

paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny 

podfoliowanej wewnętrznie; Warstwa folii zwiększa wytrzymałość myjki podczas mycia pacjenta; rozmiar myjki: 

17,2 cm x 24,2 cm (+/- 1 cm); 20 szt. w opakowaniu jednostkowym / 50 opakowań w kartonie zbiorczym / 1 000 
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sztuk w kartonie;  produkt pozbawiony lateksu; myjka impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5; Waga: 6,3 g. 

(+/- 0,1); Grubość myjki 3 mm z dopuszczeniem podania ceny za opakowanie handlowe z odpowiednim 

przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 34: prosimy o dopuszczenie zaoferowania myjki w formie rękawicy do mycia ciała pacjenta i/lub 

osuszania pacjenta, suchej, miękkiej myjki bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy wykonanej 

z tkaniny bawełnianej drapanej dwustronnie (70g/m2 ), pokrytej od wewnątrz folią PE (25g/m2); rozmiar: 23 cm 

x 16 cm (+/- 1cm); Waga pojedynczej myjki - 6,8 g Grubość pojedynczej myjki - 1 mm Kolor biały; 50 szt.                    

w opakowaniu jednostkowym / 20 opakowań w kartonie zbiorczym / karton 1 000 sztuk z dopuszczeniem podania 

ceny za opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 35: Zadanie 4 Poz 1:  

Z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do zestawów do higieny jamy ustnej jednokrotnego użytku nie ma przepisów 

wymagających ich sterylności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów jednokrotnego użytku 

niesterylnych, tak jak używane w Państwa Placówce ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 36: Zadanie 4 Poz 1: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru                   

w wyciskanej saszetce z zawartością alkoholu jako konserwantu w bezpiecznym stężeniu poniżej 1%? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca VII: 

Pytanie 37: Zadanie 1 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści niesterylne szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk 

nasączone (bakteriostatycznym i bakteriobójczym) 4% roztworem chlorcheksydyny lub 7,5% roztworem jodyny 

powidonowej? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Pytanie 38: Zadanie 3 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania ciała pacjenta wykonane w 

100% z celulozy o gramaturze 60g/m2? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 39: Zadanie 3 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania ciała pacjenta wykonane z 

miękkiej włókniny o gramaturze 45g/m2? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 40: Zadanie 3 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania ciała pacjenta nieprzeźroczyste 

nietłoczone? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 41: Zadanie 3 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania ciała pacjenta w opakowaniu 

zawierającym minimum 50szt ręczników? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 42: Zadanie 3 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania ciała pacjenta zgrzewane w 

folię z nadrukowanym rozmiarem? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 43: Zadanie 3 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania ciała pacjenta w opakowaniu 

zbiorczym w postaci kartonu zawierającego 12 opakowań jednostkowych. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 44: Zadanie 3 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania ciała pacjenta w opakowaniu 

zbiorczym w postaci kartonu zawierającego 20 opakowań jednostkowych. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 45: Zadanie 5 Pozycja 1: czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 46: Zadanie 5 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład w roli o ilości odcinków 132? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 47: Zadanie 5 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze białym i niebieskim? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 48: Zadanie 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 58cm x 50mb? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 49: Zadanie 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 50: Zadanie 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podkład w roli o ilości odcinków 132? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 51: Zadanie 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze białym i niebieskim? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 52: Zadanie 5 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 2 warstw celulozy i 1 warstwy 

folii PE? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 53: Zadanie 5 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze białym? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 Z poważaniem, 

 

 

     ……………………………………. 

DYREKTOR SPSK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


