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Górno, dn. 30.07.2018 r. 
 
 
 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie 

 
 

 

WYJAŚNIENIA SIWZ 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 

(ST/DZP/7/2018) 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający przedstawia wyjaśnienia wraz z pytaniami dotyczące 

treści SIWZ: 

 
 
I.  Dotyczy części nr 1 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do odsysania górnych dróg 
oddechowych o długości 50 cm, pozostałe parametry bez zmian?           
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 14 
Prosimy o podanie modelu ssaka do którego należy zaoferować filtr.       
Odp. Zamawiającego:   ASKIR 30 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 22 
Czy Zmawiający w tej pozycji oczekuje igieł do portów Hubera ?         
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów do przygotowania i pobierania 
leków z butelek, fiolek typu Mini-Spike bez zastawki, ze szczelną zatyczką zabezpieczającą 
łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedyczno, jednorazowego 
użytku, standardowy kolec barwny kod produktu – zielony?       
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 27-29 
Czy Zamawiający wymaga aby kaniule były wykonane z materiału FEP (z oznaczeniem na 
opakowaniu jednostkowym)?      
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Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 27 
Czy Zamawiający oczekuje kaniuli o rozmiarze G18 (1,2x38 mm) o przepływie 90 ml/min?      
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 28 
Czy Zamawiający oczekuje kaniuli o rozmiarze G20 (1,0x32 mm) o przepływie 57 ml/min?      
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 29 
Czy Zamawiający oczekuje kaniuli o rozmiarze G22 (0,8x25 mm) o przepływie 33 ml/min?      
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 27-29 
Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu kaniuli zawarta była informacja o rozmiarze 
kaniuli (średnica i długość w milimetrach), informacja o przepływie kaniuli w ml/min oraz 
informacja o zastosowanym materiale?       
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 32 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do leków pakowane po 90 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem oczekiwanej ilości tj. 667 pełnych opakowań?      
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 38 
Czy Zamawiający dopuści maski ochronne z włókniny trzywarstwowe powszechnie 
stosowane?       
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 57 
Czy Zamawiający oczekuje pojemników na zużyte igły, wykonane z materiału odpornego na 
przekłucia, nieprzemakalne, szczelnie zamykane, z otworem umożliwiającym zdjęcie igły ze 
strzykawki, wlot zabezpieczony klapką na stałe zintegrowaną z pokrywką zabezpieczającą 
pojemnik (nie wisząca pokrywka)?       
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 66 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd motylek pakowany po 100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganej ilości tj. 4 op.? 
 Odp. Zamawiającego:  TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 67 
Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu w postaci 
tarczy (możliwość obsługi 1 ręką) w zakresie od 0 do minimum 300 ml/h, posiadającym 
bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji?     
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 89 
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Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do preparatów cytologicznych o pojemności 150 ml z 
odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej tj. 3 szt.?      
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 91 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków kolostomijnych otwartych z 
otworem 20 – 60mm?      
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 92 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków kolostomijnych zamkniętych, z 
filtrem, z otworem  
20 – 60mm?      
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie  - dotyczy zadania nr 1 poz. 95 
Czy Zamawiający dopuści powszechnie stosowane wzierniki ginekologiczne jednorazowego 
użytku typ Cusco?     
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 97 
Czy Zamawiający ma na myśli zestaw do lewatywy wyposażony w kankę z ogranicznikiem 
głębokości?    
Odp. Zamawiającego: TAK 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 106 
Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie filtrów należy wycenić?  
Odp. Zamawiającego:  WYCENA ZA SZT.  (OP = SZT) 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 107 
Prosimy o informację co ma zawierać komplet rur do respiratora, czy ma być jednorazowy czy 
wielorazowy, jakiej długości rur Zamawiający oczekuje oraz jakie ma posiadać złącza oraz jaki 
ewentualny worek?      
Odp. Zamawiającego: JEDNORAZOWY OBWÓD PASYWNY DLA OSOBY DOROSŁEJ, BEZ 
SKRAPLACZA  PRZEWÓD OBWODU 22MM. 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 111 
Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie nebulizatorów należy wycenić?    
Odp. Zamawiającego: WYCENA ZA SZT. (OP = SZT) 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 112 
Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie łączników należy wycenić?     
Odp. Zamawiającego: ŁĄCZNIK PRZEJŚCIOWY ZA SZT.       ŁĄCZNIK MARTWA PRZESTRZEŃ    
25 SZT. W OPAKOWANIU. 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 1 poz. 115 
Prosimy o informację jakiej wielkości opakowanie przedłużaczy należy wycenić?   
Odp. Zamawiającego: WYCENA ZA SZT. (OP=SZT) 
 
Pytanie: 
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Załącznik nr 2a, poz 54- Czy zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły i drobny sprzęt 
medyczny o poj. 0,25 l, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Załącznik nr 2a, poz 59- Czy zamawiający dopuści pojemnik próbek  śluzu o poj. 40-75 ml ? 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz. 
 
 
Załącznik nr 2a, poz 95 - Czy zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny Cusco 1 x uż, 
jałowy , rozmiar średni? 
Odp. Zamawiającego: 
TAK. 
 
 
Pytanie: 
Czy zamawiający wydzieli 
poz.2,313,24,25,32,33,36,37,38,40,4142,44,45,46,61,71,79,83,89,90,95,97 do osobnego 
pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, 
na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie 
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp. Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wydzielenia ww. pozycji do osobnego pakietu tj. Części 
nr 5. Wprowadzone zmiany zawiera nowa ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r.  
 
Pytanie: 
Czy zamawiający wydzieli poz.1,67,68,115 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 
innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a 
tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 
finansowych? 
Odp. Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wydzielenia ww. pozycji do osobnego pakietu tj. Części 
nr 6. Wprowadzone zmiany zawiera nowa ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r.  
 
 
II. Dotyczy części nr 2 – rękawice jednorazowego użytku 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe polimeryzowane na zewnątrz i 
chlorowane od wewnętrznej strony, spełniające pozostałe wymagania? 
Odp. Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 
Pytanie - dotyczy zadania nr 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane z poziomem protein < 83ug/g, 
spełniające pozostałe wymagania? 
Odp. Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
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Pytania: 
Dotyczy zadania 2 poz. 1 
 
Ad. 1  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 
0,12 mm. 
Odp. Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Ad. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu informacji na 
opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji – etanolu i 
izaopropanolu i dopuszczenie rękawic posiadających badania  wg EN 374-3 na co najmniej 10 
substancji chemicznych  na poziomie min 4 i dodatkowo posiadające badania na preparaty 
dezynfekcyjne na bazie alkoholu zgodnie z normą EN 16523-1. Wyniki potwierdzone 
raportem z badania wykonanym w niezależnym laboratorium badawczym.   
Odp. Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Ad. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten 
sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.  
Pozostałe zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Dotyczy zadania 2 poz. 2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości 287 mm dla 
rozmiaru 7.5. Pozostałe zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Dotyczy zadania 2 poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w opisie powyższej pozycji nie doszło do 
omyłki pisarskiej i czy miał na myśli poziom AQL – nie większy niż 1.5. Niższy poziom AQL 
bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian. 
 
Dotyczy Część nr 2, poz. 1 
1. Prosimy o dopuszczenie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
2. Prosimy o dopuszczenie rękawic chlorowanych w miejsce polimeryzowanych wewnątrz. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
3. Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
4. Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zgodności z normą EN 455 wystawionego przez 
producenta rękawic. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
5. Prosimy o odstąpienie od wymogu informacji o barierowości dla min. 2 alkoholi 
stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu - na opakowaniu. 
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
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6. Dotyczy Część nr 2, poz. 1,3,4 
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych. 
Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór 
najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych. 
Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wydzielenia ww. pozycji do osobnego pakietu. W tym 
celu zostaje utworzona część nr 8 zawierająca pozycję nr 2 z dotychczasowego pakietu. 
Wprowadzone zmiany zawiera nowa ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r. 
 
Pytania ogólne 
 
Pytanie: 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 21 z Części 1 oraz pozycji 23 z Części 3 i utworzenie 
z nich odrębnego wspólnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionych pozycji zwiększy 
konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się 
na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej 
wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do 
podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, 
zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN) czy 
bezpiecznych nakłuwaczy faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej 
większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów 
publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 
grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z 
późn. zm.). 
Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wydzielenia ww. pozycji do osobnego pakietu tj. Części 
nr 7. Wprowadzoną zmianę zawiera nowa ujednolicona wersja SIWZ z dnia 30.07.2018 r. 
 
 
 
Uwaga: 
Po dokonanych zmianach w pakietach, przegrupowaniach i wydzieleniu nowych części 
zamówienia, liczba porządkowa danego sprzętu z dawnego formularza cenowego nie uległa 
zmianie. Zabieg taki powinien usprawnić identyfikację poszczególnych pozycji (sprzętowych) w 
związku Państwa pytaniami i udzielonymi do nich wyjaśnieniami przez Zamawiającego. 
Wprowadzone zmiany uwzględnia modyfikacja oraz ujednolicona wersja SIWZ z dnia 
30.07.2018 r. 
 
 
 
 
 


