Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 06 lipca 2018

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego na Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i
wielorazowego użytku oraz odzieży jednorazowej i podkładów do magazynu szpitala
przez okres 24 miesięcy

Znak sprawy: DZP.26.66/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017
r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu opłucnej – trzykomorowy,
wielofunkcyjny o następujących parametrach:
1) zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania,
2) wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 540cmH2O,
3) komora na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do
2000ml,
4) wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu,
5) zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia,
6) automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie,
7) samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu,
8) budowa kompaktowa, wysokość maksymalna 25cm, stabilna podstawia nie wymagająca mocowania
na stojaku,
9) uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie,
10) dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia lock-in,
11) sterylny, podwójnie pakowany?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i tym samym wydziela z pakietu nr 2 pozycję nr 3.
Pytanie nr 3
Pakiet 10, poz.1
Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany po 100 szt. w opak. Zbiorczym? Wymóg fartuchów
pakowanych indywidualnie znacznie ogranicza konkurencyjność postepowania, a w związku z tym udział
w niniejszym przetargu weźmie ograniczona liczba konkurentów i Zamawiający otrzyma wycenę o
zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch pakowany po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Pytanie nr 4
Pakiet 10, poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, opakowanie foliowe o wymiarze około 44 cm x 44 cm, z
perforowanym otwarciem?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie po 100 szt. z przeliczeniem ilości i
zaokrągleniem do pełnych opakowań.

Pytanie nr 5
Pakiet 11, poz.1
Czy zamawiający dopuści podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości
50 cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m2 , natomiast folia
PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm ?
Odpowiedź:
Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6
Pakiet 11, poz.1
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z
warstwy bibuły i folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7
Pakiet 11, poz. 2
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi
odpowiednim dokumentem?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 8
Pakiet 11, poz. 2
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i
lepszej wchłanialności?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 9
Pakiet 11, poz. 2
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:
Zamawiający wymaga pakowania oddzielnie każdej rolki.
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby opakowania posiadały w/w oznaczenia
Pytanie nr 10
Pakiet 11, poz. 2
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 11
Pakiet 11, poz. 2
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:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 12
Pakiet 11, poz. 2
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał
pozytywną opinię?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 13
Pakiet 11, poz. 2
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 14
Pakiet 11, poz. 2
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 15
Pakiet 11, poz. 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:
Zamawiający wymaga podkładu perforowanego co 50 cm lub co 34 cm lub co 38 cm lub 37,5 cm i
spełniającego wymagania siwz.
Podkład ochronny celulozowy
-wykonany ze 100 % celulozy
-dwuwarstwowy
-kolor biały
-perforowany co 50 cm
-łatwość oderwania jednego kawałka
-szerokość podkładu 50 cm
-długość w rolce 80 m
Z uwzględnieniem dopuszczeni.

Pytanie nr 16
Pakiet 11, poz. 2
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17
Pakiet 11, poz. 2
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe opisy bez zmian.
Pytanie nr 18
Pakiet 11, poz. 2
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?
Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 19
Pakiet 12, poz.1
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do
pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 20
Pakiet 13, poz.1
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do
pełnych opakowań w górę.
Pytanie nr 21
Pakiet 13, poz.1
Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z folii teksturowanej, bez moletu
antypoślizgowego, wykończone lekką nieuciskającą gumką, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22
Pakiet nr 6 poz. 1 – 2
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności składania próbek ww. produktów z uwagi na ich
wysoki koszt w stosunku do wartości pakietu. W przypadku negatywnej odpowiedzi nasza firma będzie
zmuszona zrezygnować ze złożenia oferty na dany Pakiet.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w pkt VII siwz
„W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment, który był użytkowany przez Zamawiającego na
podstawie zawartych umów i jest przez niego dobrze oceniony (użytkownik nie ma zastrzeżeń, co
do jakości produktu) – Wykonawca nie będzie wzywany do złożenia próbek wzorcowych w danym
pakiecie”.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu próbek w
pakiecie nr 6 poz. 1-2.

Pytanie nr 23
Pakiet nr 8 poz. 1 – 2
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności składania próbek ww. produktów z uwagi na ich
wysoki koszt w stosunku do wartości pakietu. W przypadku negatywnej odpowiedzi nasza firma będzie
zmuszona zrezygnować ze złożenia oferty na dany Pakiet.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w pkt VII siwz
„W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment, który był użytkowany przez Zamawiającego na
podstawie zawartych umów i jest przez niego dobrze oceniony (użytkownik nie ma zastrzeżeń, co
do jakości produktu) – Wykonawca nie będzie wzywany do złożenia próbek wzorcowych w danym
pakiecie”.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu próbek w
pakiecie nr 8 poz. 1-2.
Pytanie nr 24
Pakiet nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ochronnego składającego się z 1 warstwy
bibuły i 1 warstwy foli PE. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25
Pakiet nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ochronnego o długości 40mb z przeliczeniem
wymaganej ilości tj. 1 375 rolek o długości 40mb. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem wymaganej ilości.
Pytanie nr 26
Pakiet nr 11 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z perforacją co 38cm? Pozostałe wymagania
zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy bez zmian.
Pytanie nr 27
Pakiet nr 11 poz. 1 – 2
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności składania próbek ww. produktów z uwagi na ich
wysoki koszt w stosunku do wartości pakietu. W przypadku negatywnej odpowiedzi nasza firma będzie
zmuszona zrezygnować ze złożenia oferty na dany Pakiet.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w pkt VII siwz
„W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment, który był użytkowany przez Zamawiającego na
podstawie zawartych umów i jest przez niego dobrze oceniony (użytkownik nie ma zastrzeżeń, co
do jakości produktu) – Wykonawca nie będzie wzywany do złożenia próbek wzorcowych w danym
pakiecie”.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu próbek w
pakiecie nr 11 poz. 1-2.
Pytanie nr 28
Pakiet nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej
ilości tj. 170 op. a’ 100 szt.?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z
przeliczeniem wymaganej ilości.
Pytanie nr 29
Pakiet nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej
ilości tj. 100 op. a’ 100 szt.?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z
przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 30
Do Umowy
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego
przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego
Odpowiedź:
Szczegółowe dane zostaną podane po zawarciu umowy.
Pytanie nr 31
Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości.
Pytanie nr 32
Pakiet 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza podkład o długości 40 m z przeliczeniem zamawianej ilości.
Pytanie nr 33
Pakiet 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34
Pakiet 12
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 35
Pakiet 13
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości.
Pytanie nr 36
Pakiet 13
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 37
Pakiet nr 11, Pozycja nr 1
- Prosimy o dopuszczenie podkładów ochronnych bibułowo-foliowych nieprzemakalnych wykonanych z
jednej warstwy chłonnej bibuły i warstwy folii.
- Czy możemy zaoferować podkłady w kolorze białym ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38
Pakiet nr 11, Pozycja nr 2
Prosimy o dopuszczenie podkładów z perforacją co 38 cm i 50cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.
UWAGA!!!! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił jednoznacznie na jaki produkt
składa ofertę poprzez wykreślenie niewłaściwego opisu w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 1a do siwz.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

