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Znak sprawy: ZP/220/53/19 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPSK-2

w Szczecinie. 

 

  WYJAŚNIENIA NR 1 

W związku z otrzymaniem przez zamawiającego pytań i wniosków, dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2018.1986 t.j. z dn. 2018.10.16, zwanej dalej „PZP”), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I:  

Pytanie 1: Dotyczy zadania nr 2 poz. 1: czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji                  

i możliwość uzyskania najlepszej oferty, dopuści w powyższym zakresie rękojeść światłowodową LED do laryngoskopu 

jednorazowego użytku w komplecie z jednorazowymi, metalowymi łyżkami do laryngoskopu, typu Macintosh                           

w rozmiarach 2, 3, 4 oraz Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4. Obecny opis ogranicza bowiem ilość złożonych ofert do jednego 

wykonawcy, naraża tym samym Zamawiającego na nieracjonalne gospodarowanie środków publicznych przy 

jednoczesnym zakupie przedmiotu niekoniecznie wysokiej jakości. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że prowadzi postępowanie w oparciu o obowiązujące przepisy, a konstrukcja 

zamówienia wynika z potrzeb zamawiającego, wynikających z prowadzonej działalności. 

 

Pytanie 2: Dotyczy zadania nr 2 poz. 2: czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji                    

i możliwość uzyskania najlepszej oferty, dopuści w powyższym zakresie łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, 

jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nieodkształcająca się łyżka wykonana niemagnetycznego, lekkiego 

stopu metalu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny                      

z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. 

Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. 

Włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód 

nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło.  Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol Ce, numer 

seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na łyżce. Pakowanie w podwójne opakowanie 

jednostkowe folia- folia (łyżka umieszczona w kieszonce foliowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie 

foliowe) z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Każdy 

rozmiar kodowany innym kolorem. Kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami wykonanymi w systemie GREEN. 

Łyżki typu Macintosh. Rozmiar 00,0, 1, 2, 3, 4, 5 oraz Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4 o wymiarach niewskazujących                           

na konkretnego wykonawcę, jak ma to miejsce w obecnej konstrukcji SIWZ (brak chociażby jakiegokolwiek 

wytłumaczenia klinicznego/medycznego, aby długość łyżka w rozmiarze nr 4 miała wymiary 153x17.5mm (!)).     

Odpowiedź: zamawiający wymaga łyżek o rozmiarach wskazanych w SIWZ z jednoczesnym dopuszczeniem zmian, 

opisanych w odpowiedzi na pytanie 16. 

W kwestii opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w tym pytaniu – nie dotyczącego rozmiarów – zamawiający 

wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu, spełniającego wymogi opisane powyżej.     
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Wykonawca II:  

Zadanie 2 

Pytanie 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy rękojeści w jednym standardowym 

rozmiarze, wykonanych z lekkiego stopu metalu, które zapewniają pewny chwyt dzięki pionowym frezom. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękojeści tylko w jednym rozmiarze i podtrzymuje wymóg 

złożenia oferty na rękojeść w dwóch rozmiarach: standardowym i małym.  

 

Pytanie 4: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga metalowych rękojeści z oznaczeniem                

tzw. zielonej linii w postaci zielonego ringa na dolnej części rękojeści oraz z informacją o numerze serii i datą ważności 

umieszczoną na każdym opakowaniu jednostkowym. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem dopuszczeń zawartych                       

w niniejszych wyjaśnieniach.  

 

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez informacji nt. braku zawartości lateksu na opakowaniu? Rękojeść jest 

wykonana ze stopu metalu. 

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, by opakowanie oferowanej rękojeści nie zawierało informacji                  

nt. braku zawartości lateksu. Jednocześnie zamawiający podtrzymuje wymóg złożenia stosownego oświadczenia                     

„bez zawartości lateksu”, dotyczącego oferowanej rękojeści, zawartego w formularzu „Parametry wymagane”.                       

Zapis „(z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym”) nie będzie w takim przypadku wiążący.    

 

Pytanie 6: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie Czy Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu z zatrzaskiem 

kulkowym osadzonym w metalowej części podstawy łyżki. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem dopuszczeń zawartych                       

w niniejszych wyjaśnieniach.  

 

Pytanie 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt 8 łyżek do laryngoskopu, które zapewniają obrót w zatrzasku 

rękojeści o min. 90 stopni. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ, z uwzględnieniem 

dopuszczeń zawartych w niniejszych wyjaśnieniach. 

 

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści łyżkę bez informacji nt. braku zawartości lateksu? Łyżka jest wykonana ze stopu 

metalu. 

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, by oferowana łyżka nie zawierała informacji nt. braku zawartości 

lateksu – na samym wyrobie bądź na opakowaniu. Jednocześnie zamawiający podtrzymuje wymóg złożenia stosownego 

oświadczenia „bez zawartości lateksu”, dotyczącego oferowanej łyżki, zawartego w formularzu „Parametry wymagane”. 

Zapis „(z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym”) nie będzie w takim przypadku wiążący.    
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Pytanie 9: Czy Zamawiający w pkt.12 nie popełnił omyłki pisarskiej i wymaga łyżek do laryngoskopu w pełnej 

rozmiarówce tj. od 00 do 5 typu MAC? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem dopuszczeń zawartych                       

w niniejszych wyjaśnieniach.  

 

Pytanie 10: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie Czy Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu pozbawionych 

jakichkolwiek plastikowych elementów, w tym plastikowej podstawy łyżki, która może przyczyniać się do powstania 

podczas użytkowania dużych luzów podczas intubacji przy połączeniu z rękojeścią. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem dopuszczeń zawartych                       

w niniejszych wyjaśnieniach.  

 

Pytanie 11: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie Czy Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu z terminem 

ważności min. 5 lat oraz numerem serii na każdym opakowaniu jednostkowym. Informacja ta powinna pochodzić                       

od producenta i być napisania w języku polskim. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem dopuszczeń zawartych                       

w niniejszych wyjaśnieniach.  

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na wymóg zaoferowania wyrobów zgodnych z obowiązującymi je przepisami, 

w tym w zakresie oznaczeń.   

 

Pytanie 12: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji w pkt.6 łyżek ze światłowodem wykonanym                            

z polerowanego tworzywa sztucznego, który daje mocne, skupione światło. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 13: Celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia dla łyżek i rękojeści w zadaniu numer 2 zwracamy się 

do Zamawiającego czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i pominął w wymogach specyfikacji dla w/w zadania 

łyżek oraz rękojeści wyposażonych w podwójne światło LED/UV, które zapewnia użytkownikowi lepsze pole widzenia 

podczas trudnych intubacji u pacjenta. 

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga jako integralnej części 

zadania nr 2 np. 100 łyżek wyposażonych w podwójne światło LED/UV oraz 50 rękojeści, które rownież 

zapewniają światło LED/UV. Technologia podwójnego światła podnosi standard wykonywanych procedur medycznych               

co zostało potwierdzone przez liczne placówki medyczne. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem dopuszczeń zawartych                       

w niniejszych wyjaśnieniach.  

 

Wykonawca III: 

Pytanie 14: zadanie nr 2 poz. 1 pkt.4: czy Zamawiający dopuści  rękojeść do łyżek światłowodowych z naniesioną datą 

ważności i numerem seryjnym na opakowaniu?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

 



 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz 
Dział Zamówień Publicznych 
T: 91 466 10 88 F: 91 466 11 13 
E: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl 

 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

www.spsk2-szczecin.pl 

Pytanie 15: zadanie nr 2 poz. 1 pkt. 3: czy Zamawiający dopuści rękojeść do łyżek światłowodowych wykonaną                     

z półmetalu pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 16: zadanie nr 2 poz. 2 pkt. 12: czy Zamawiający dopuści rozmiar noworodek nr 1- 95 mm, dziecko nr 2- 105 

mm, dorosły nr 3- 135 mm, dorosły nr 4- 155mm ? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza zmian w odniesieniu do rozmiarów noworodek nr 1 oraz dziecko nr 2. 

W odniesieniu do rozmiarów dorosły nr 3 oraz dorosły nr 4 zamawiający dopuszcza wymiary opisane powyżej,                            

ale ich  nie wymaga. 

 

Pytanie 17: zadanie nr 2 poz. 2 pkt. 13: czy Zamawiający dopuści łyżka do laryngoskopu gdzie numer seryjny znajduje 

się na opakowaniu ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

  

 Z poważaniem 

Dyrektor SPSK-2 

podpis w oryginale 

 

 

 

 

 

 

   


