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            Poznań, dnia 17.04.2018r. 
Dz. Z. P.  13/23/18 
 
 
 
 

Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego    

w  trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę wyrobów medycznych 

 

 

                      WYJAęNIENIE   TREęCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  
Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na 
podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1579) 
udziela  wyjaśnień:   
 
      Zestaw 1  
 
Pytanie 1 
Zwracamy się prośba o dopuszczenie w części 4 Cewników dwuświatłowych dla noworodków 4Fr/20,19Ga/5cm – pozostałe paramtery 
zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
      Zestaw 2 
 
Część 29- Butelki jednorazowe do mleka 

 Czy Zamawiający dopuści butelki jednorazowe niebędące wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami)? Oferowane przez bas butelki są sterylne i 
przeznaczone do użytku szpitalnego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Zestaw 3 
 
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w części nr 26 w poz. 1,2 zamiast opisanych siatek siatki o następujących parametrach: 
Syntetyczna makroporowata siatka sterylna , niewchłanialna  z polipropylenu monofilamentowego, o zrównoważonej konstrukcji dzianej  
zapewniającej optymalną pracę z siatką, możliwość dopasowania do ściany brzucha i przycinania do wybranego rozmiaru bez strzępienia, o 
wysokiej wytrzymałości mechanicznej,  Gramatura 46g/m², rozmiar porów 2,0 x 2,4 mm.rozmiar 30x30 cm oraz 6x11 cm. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 
      Zestaw 4 
Część nr 16 
Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych w opakowaniu 25 x 2 sztuki, z przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 16 poz. 2 i dopuści: 
Gazik włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 70g/m2, 9-warstwowy, rozmiar rozłożonego 12cm x 12,5cm, a złożonego 4x4,5cm, 
niestrzępiący się, każdy gazik pakowany osobno w saszetce papierowo-foliowej, opakowanie zbiorcze to 100 szt, gazików pakowanych 
oddzielnie w kartoniku? 
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W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O ZGODĘ NA PRZELICZENIE ILOŚCI. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 

Zestaw 5 
Pytanie do Części 1 
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłączenie z części 1 pozycji  2.  Pozwoli to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych 
cenowo ofert od większej liczby dostawców  i bardzo dobrego sprzętu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie do Części 1 poz 2 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zamkniętego bezigłowego port dostępu 
naczyniowego  zgodnego z opisem SIWZ  z drenem -  długości  całości  18 cm . i obj. wypełnienia 0,3 ml. Pozwoli to zamawiającemu na 
otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców  i bardzo dobrego sprzętu 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
       Zestaw 6 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 16 poz. 2 i dopuści: 
Gazik włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 70g/m2, 9-warstwowy, rozmiar rozłożonego 12cm x 12,5cm, a złożonego 4x4,5cm, 
niestrzępiący się, każdy gazik pakowany osobno w saszetce papierowo-foliowej, opakowanie zbiorcze to 100 szt, gazików pakowanych 
oddzielnie w kartoniku? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O ZGODĘ NA PRZELICZENIE ILOŚCI. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
       Zestaw 7 
 
Część nr 10: Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym w rozmiarze 18G x 1 
½ (1,2x40mm), igła wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze typu Pencil – point, nie powodujące ubytków materiału z korka, kolor konektora 
odpowiadający rozmiarowi igły, nietoksyczna, apirogenna, sterylna, pakowana pojedynczo, op. 100 szt.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część nr 18, poz. 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaworu jednokierunkowego w przypadku, gdy maska posiada dwa otwory 
boczne ułatwiające wydobycie się na zewnątrz dwutlenku węgla? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Część nr 18, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści w zamian za zawór jednokierunkowy dwie zastawki po bokach maski spełniające funkcję 
właśnie zastawki? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część nr 18, poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści maski sterylne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
       Zestaw 8 
Pytania dotyczą części 29 – Butelki jednorazowe do karmienia 
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1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje produktów pojedynczo pakowanych. Sposób pakowania ma bardzo duże 
znaczenie, z uwagi na fakt wydawania produktów oddziałom szpitalnym lub matkom karmiącym w pojedynczych opakowaniach. 
W przypadku niepełnych opakowań pozostałe produkty nadają się tylko do utylizacji z powodu rozsterylizowania lub utraty 
mikrobiologicznej czystości. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne zgodnie z 

ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918), które są przeznaczone dla 

wczeąniaków i noworodków, tak jak  obecnie dostarczane do Państwa placówki? Powyższy zapis nie jest zapisem blokującym, a 
jedynie gwarantującym bezpieczeństwo stosowania produktu, ponieważ wyroby medyczne są objęte bardzo restrykcyjnymi 
przepisami, a wszyscy renomowani producenci butelek do karmienia posiadają produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią udzieloną w zestawie 2  i zestawie 12 niniejszego pisma. 
 

Zestaw 9 
Pytanie do -  Części nr 15 - Układ z generatorem i akcesoria do aparatów Infant Flow 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu mikrobiologicznie czystego gdyż układy opisane w pakiecie nr 15 poz. nr 1 nie występują 
jako sterylne. Aktualnie używacie Państwo układów które są mikrobiologicznie czyste a nie sterylne.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie do - Części  nr 31 - Wyposażenie jednorazowe do stanowiska do resuscytacji Panda. 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. pakietu układu do resuscytacji noworodka o niżej podanych parametrach.  
Układ niepodgrzewany ze złączką T (900RD010) przeznaczony do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas 
resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 8-15 L/min. Układ 900RD010 przeznaczony jest do podłączenia do 
resuscytatora dla niemowląt F&P Neopuff™ (seria RD900). 
Długość linii wdechowej 145 cm. Dren łączący aparat do resuscytacji z nawilżaczem o długości 60 cm. Przekrój drenów 10 mm, przekrój 
zastawki 15 mm. 
Układ bez zawartości DEHP. Układ zawierający maseczki w rozmiarach XS – 35 mm, S- 42 mm, M-50 mm, L-60 mm, XL-72 mm.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
       Zestaw 10 
Pakiet nr 1   
Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz.1 dopuści kranik trójdrożny, jedno wyjście luer-lock męskie zabezpieczone koreczkiem, drugie wyjście 
luer-lock żeńskie zakończone koreczkiem, trzecie systemem bezigłowym, z podzielna silikonowa membraną. Objętość wypełnienia 0,26ml . 
Kranik trójdrożny nowej generacji. spełnia wymagania normy ISO 8536-10: testowany przy ciśnieniu 2 barów przez 15 minut. Wzdłużna 
prędkość przepływu: 590 ml / min Poprzeczna prędkość przepływu: 166 ml / min. 
Wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty. Materiał pozwalający na podawanie tłuszczy, lipidów, chemioterapeutyków i leków 
najnowszej generacji. Bezpieczne dokręcanie do linii. „Safety Luer Lock” uniemożliwia przypadkowe odkręcenie się kranika, a jednocześnie 
wykonany jest z materiału antyzapiekowego. Po podłączeniu z możliwością okręcania o 360º? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Czy Zamawiający w pakiecie 2, poz.1 dopuści zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z poliuretanowym jednoświatłowym 
drenem o długości 10cm, kompatybilny z końcówką typu Luer i Luer Lock. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę 
(dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor 
przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe ,chemioterapeutyki, leki najnowszej 
generacji, oraz antyseptyki. Objętość wypełnienia 0,21ml, średnica 1,50 x 2,50mm z zaciskiem na linii, pozwalający na wielokrotne użycie z 
zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Długość całkowita – dren, końcówka Luer, system 
bezigłowy – 17,5cm? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści: cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7Fr długość 20cm, kanały 16,18,18G zestaw zawiera : 
igłę wprowadzająca typu Y, nitinolowy prowadnik strzykawka 5ml  cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem 
zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz, 
trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet nr 4   
Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści cewniki centralne dwuświatłowe 4,5 Fr (śr. zew. 1,5mm) o długości 6 cm, kanały 20,20G, zestaw 
zawierający: igłę punkcyjną 21 G o długości 38 mm,  dodatkową kaniulę 22G,  prowadnicę nitinolową z końcówką J, nie odkształcającą się 
podczas inplantacji o długości 40cm sr.0,46mm  oraz cewnik 2-światłowy wykonany z poliuretanu, łatwo przechodzące przez skórę i 
tkanki. Miękki stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry 
pacjenta skrzydełka mocujące, połączenie typu Luer-Lock, strzykawka 5 ml, skalpel?  
lub 
cewniki centralne dwuświatłowe 3 Fr (śr. zew. 1,05mm) o długości 6 cm, kanały 22,22G, zestaw zawierający: igłę punkcyjną 21 G o 
długości 42 mm,  dodatkową kaniulę 24G,  prowadnicę nitinolową z końcówką J, nie odkształcającą się podczas inplantacji o długości 
50cm sr.0,3mm  oraz cewnik 2-światłowy wykonany z poliuretanu, łatwo przechodzące przez skórę i tkanki. Miękki stożkowy koniec 
zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta skrzydełka mocujące, 
połączenie typu Luer-Lock, strzykawka 5 ml, skalpel?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
Pakiet nr 25   
Czy Zamawiający w pakiecie 25 dopuści wymaga  zamkniętego systemu bezigłowego z zerowym wypływem wstecznym płynu, spełniając 
pozostałe parametry? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

     Zestaw 11 
Pakiet 16 poz.1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wyżej wspomnianej pozycji do osobnego pakietu. 
Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
 
     Zestaw 12 

 
Dotyczy Część 29 - Butelki jednorazowe do mleka 
 
Czy Zamawiający w Pakiecie 29, w pozycji 2 dopuści sterylne butelki o pojemności 140 ml, spełniające wszystkie pozostałe cechy zawarte 
w SIWZ? 
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Czy Zamawiający w Pakiecie 29 dopuści sterylne butelki w małych, higienicznych opakowaniach zbiorczych, 80 ml - po 24 szt., 140 ml - po 
15 szt, z jednoczesnym zobowiązaniem, że w przeliczeniu na ilość zamawianą zostaną zaoferowane z korzyścią dla Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Czy Zamawiający dopuści butelki jednorazowe, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu  ustawy o wyrobach medycznych, ale 
posiadają dokumenty dopuszczające/deklaracje zgodności, potwierdzające przeznaczenie do użytku szpitalnego, posiadają deklarację 
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potwierdzającą brak użycia tlenku etylenu w procesie produkcji prowadzącej do sterylności zgodnie z Farmakopeą Europejską, są 
przeznaczone do  zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji pokarmu kobiecego. 
Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 211) w żadnym z 
punktów nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podaży pokarmów noworodkom i niemowlętom. Ponadto Dziennik 
Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz 876, Rozdział 1,  Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje-   wyposażenie wyrobu medycznego ( nawet jeżeli 
Zamawiający chciałaby zastosować zaproponowane smoczki do butelki, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i 
produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) - artykuł który, nie będąc wyrobem medycznym, 
jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające 
przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem 
 
Ponadto Dz. U. z 2015 r. poz 1918 w całości odnosząca się wyłącznie do wyrobów medycznych, zwraca uwagę na kwestie związane z 
zasadnością nadawania statusu wyrobów medycznych. W związku z tym, że wiele produktów obecnie posiadających status wyrobu 
medycznego uzyskały ten status niesłusznie/omyłkowo, na co zwraca szczególną uwagę Prezes URPL w pozycji 1918 i jest ryzyko 
wystąpienia incydentu medycznego, zostały wprowadzone zamiany zaostrzające zasady dopuszczania i stosowania, ale wyłącznie wyrobów 
medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami, ale nie w stosunku do 
wszystkiego co w Polsce zostało dopuszczone do obrotu szpitalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
     Zestaw 13 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 – dotyczy pakietu 18 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z drenem 210cm oraz od odstąpienie o d zapisu o zaworze jednokierunkowym nie dotyczy to  
masek do średnich stężeń tylko i wyłącznie zawór jednokierunkowy masek do wysokich stężeń, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Maseczki do średnich  stężeń dopuszczamy bez zaworów jednokierunkowych, do wysokich stężeń z zaworem jednokierunkowym.  
 
Pytanie 2 – dotyczy pakietu 18 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie drenu 210cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 – dotyczy pakietu 18 
Czy Zamawiający oczekuje masek pozbawionych ftalanów i PCV? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 4 – dotyczy pakietu 18  
Czy Zamawiający oczekuje masek o profilu podwójnego podbródka z elastomerowym mankietem chroniącym oczy przed 
przedostawaniem się tlenu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 5 – dotyczy pakietu 20 
Prosimy o dopuszczenie obwód oddechowego anestetyczny dla dorosłych, o wysokiej czystości 
mikrobiologicznej jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu, rury karbowane, ramiona 160cm, dodatkowe ramię 80cm, łącznik 
kątowy odłączalny, łącznik Y bez portów nieodłączalny), łącznik prosty 22M-22MMworek oddechowy 2l bez lateksu. Filtr zgodny  
wymogami pakowany w osobne opakowanie - filtr oddechowy o masie poniżej 20g i przestrzeni martwej maks. 35ml.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 6 – dotyczy pakietu 20 
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Prosimy o dopuszczenie obwód oddechowego anestetyczny dla dorosłych, o wysokiej czystości mikrobiologicznej jednorazowego użytku, 
wykonany z polietylenu, rury karbowane, ramiona 240cm, dodatkowe ramię 80cm, łącznik kątowy odłączalny, łącznik Y bez portów 
nieodłączalny), łącznik prosty 22M-22M worek oddechowy 2l bez lateksu,. Filtr zgodny  wymogami pakowany w osobne opakowanie - filtr 
oddechowy o masie poniżej 20g i przestrzeni martwej maks. 35ml.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 7 – dotyczy pakietu 32 
Prosimy o dopuszczenie wg opisu: współosiowy układ oddechowy rura w rurze 30/18mm. Dł. 1,6m [rury elastyczne karbowane].;  gałąź 
rozciągliwa 0,5m do podłączenia na wydechu, o zakończeniach 22F  - 22F, dodatkowa rura rozciągliwa 150cm po rozciągnięciu + worek 
oddechowy 2l, bezlateksowy, tester szczelności układu, rury połączone  łącznikiem obrotowym, łącznik kątowy z portem, układ 
posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozm. 22F; Dodatkowa złączka 22M – 22M; kapturek 
zabezpieczający Pakowany folia-folia. Osobno pakowany filtr oddechowy filtr oddechowy do stosowania na bloku operacyjnym  o 
skuteczności filtracji bakteryjno/ wirusowej >99.9%. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 – WZÓR UMOWY 
 
Pytanie 1 – dotyczy §9 ust. 1 pkt. a) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

 
     Zestaw 14 

Pakiet 24 
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania, równoważny system do odsysania, o 
następujących parametrach: 

 wkłady(1000ml lub 2000ml-do wyboru)które posiadają w pokrywie 2 króćce: pacjent, próżnia. Króciec pacjenta jest 
kątowy, gładki dostosowany do drenów o różnej średnicy, uszczelniane automatycznie, z zastawka zapobiegającą wypływowi 
wydzielin do źródła próżni; na każdym wkładzie umieszczony fabrycznie numer serii i data przydatności do użytkowania; 
pozostałe jak w SIWZ; oferowane wkłady nie są kompatybilne z kanistrami SERRES, ten warunek spełniają tylko wkłady 
SERRES; deklarujemy darmowe wyposażenie szpitala w kompatybilne kanistry do oferowanych wkładów 

 kanistry(pojemniki) wielokrotnego użytku i wkłady mają kształt okrągły 

 pojemniki wielokrotnego użytku są wyposażone tyko w zintegrowany zaczep do mocowania, wszystkie króćce znajdują 
się w pokrywie wkładów 

Umożliwi to zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji 
wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 
24h (potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi), co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom 
wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia  

28.10.2015r.)       
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
     

    


