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Oznaczenie sprawy: PN – 14/18 

 

Dz. Z. P. –  14/26/18     

 

 

 

Uczestnicy  postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia  powyżej równowartości kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych  na dostawę wyrobów medycznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

w dniu 04.04.2018r. pod numerem 2018/S 065-144267 

 

 

WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 3 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez 

Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego 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) wyjaśniam: 

 

 

Pytania z dnia 11.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 8, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za 

wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników 

o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku 

zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. 

Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt 

jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, 

biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym 

polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 

przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej 

linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu 

papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy części 9, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za 

wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników 

o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku 

zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. 
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Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt 

jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, 

biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym 

polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego 

przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej 

linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu 

papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy części nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 8 i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na 

efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania z dnia 12.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części nr 10 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę do owinięcia noworodka, sterylną w kolorze białym o rozmiarze 

77x82 cm wykonaną z materiału bawełnopodobnego o gramaturze 55g/m², dobrze wchłaniającego ciecze, przyjaznego 

dla skóry noworodka, pakowana pojedynczo? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytania z dnia 12.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy Części nr 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego, tj fartucha z włókniny SMMMS z dwoma 

ręcznikami o nieprzemakalności w strefie podstawowej 40cm H2O spełniającego posotałe wymagania opisane w SIWZ? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Części nr 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z dwoma ręcznikami spełniającego posotałe wymagania 

opisane w SIWZ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytania z dnia 13.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy Części nr 26 

Czy zamawiający w pakiecie 26 dopuści stazy jednorazowejednorazowa, bezlateksowa, wyciągana z pudełka bez 

konieczności jego otwierania, wykonana z paska rozciągliwej gumy syntetycznej, perforowana 1opakowanie (rolka) – 40 

sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza rolkę = 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Części nr 26 

Czy zamawiający w pakiecie nr 26 ma na myśli ilość 2000 sztuk staz czy 2000 opakowań staz? 

Odp.: Zamawiający wymaga 2000 opakowań staz (rolek). 
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Pytania z dnia 16.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy Części nr 10 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do owinięcia noworodka wykonanej z miękkiej, 

wysokochłonnej włókniny o gramaturze 52 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza gramaturę 52 g/m2. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Części nr 15 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego 

(włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy Część nr 15 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego 

(włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4, dotyczy Część nr 17 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w kolorze turkusowym, nieprzemakalność 

w strefie krytycznej 41 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy Część nr 18 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, 

w kolorze turkusowym, nieprzemakalność w strefie krytycznej powyżej 55 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne 

z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytania z dnia 16.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy Części nr 26: 

Czy zamawiający w pakiecie 26 dopuści stazy jednorazowejednorazowa, bezlateksowa, wyciągana z pudełka bez 

konieczności jego otwierania, wykonana z paska rozciągliwej gumy syntetycznej, perforowana 1opakowanie (rolka) – 50 

sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza rolkę = 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 

Pytania z dnia 17.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 21 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 

użytkowej 15 ml i całkowitej 30 ml. Pojemnik ze skalą co 5 ml.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytania z dnia 17.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 13 poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie cytostatyków zgodnie 

z normą ASTMD 6978 takich jak: 



 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

NIP: 781-16-21-484 
REGON: 000288840 

KRS: 0000002866 

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 

Strona 4 z 5 

 

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 61 8419 073 ; fax 61 8419 620 

btylska@gpsk.ump.edu.pl 

 

 

Cyclophosphamide 

(Cyklofosfamid) 
>240 

Doxorubicine (Doksorubicina) >240 

Etoposide >240  

5-Fluorouracil >240  

Paclitaxel >240  

Thio-Tepa 1.21  

Vincristine Sulfate (Siarczan 

winkristyny) 
>240 

Methotrexate (Metotreksat) >240 

Carmustine (Karmustyna)  1.19  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 2, dotyczy części 13 poz.2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości min. 301 mm, przebadanych na 

przenikanie cytostatyków zgodnie z normą  ASTMD 6978 takich jak: 

Cisplatinum / do 240 min 

Cyclophosphamide (Cytoxan) / do 240 min 

Cytarabine / do 240 min 

Dacarbazine / do 240 min 

Doxorubicin Hydrochloride / do 240 min 

Etoposide ( Toposar) / do 240 min 

5-Fluorouracil / do 240 min 

Carmustine / 26.2 min 

Paclitaxel / do 240 min 

Ifosfamide / do 240 min 

Methotrexate / do 240 min 

Palitaxel (taxol) / do 240 min 

ThioTepa / 59.1 min 

Vincristine Sulfate / do 240 min 

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy części 15 poz.1 i 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet posiadających na opakowaniu informację  o rodzaju 

sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii 

i datę ważności. Pozostałe wymogi zgodnie  z SIWZ.                                                                                                                           

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4, dotyczy części 17  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie następujących fartuchów: 

Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnoochronny, wykonany z włókniny barierowej typu SMMMS, o gramaturze min. 

35g/m2, chroniący operatora przed przenikaniem płynów,  



 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

NIP: 781-16-21-484 
REGON: 000288840 

KRS: 0000002866 

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 

Strona 5 z 5 

 

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 61 8419 073 ; fax 61 8419 620 

btylska@gpsk.ump.edu.pl 

 

 

nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 49,5cm H2O, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym 

mankietem o długości min. 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha 

zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar M-XL. 

Dodatkowo ręcznik do wytarcia rąk, zawinięty w serwetę z włókniny jako zabezpieczenie przed przypadkowym 

zabrudzeniem. Fartuch niepalny- potwierdzone oświadczeniem producenta. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 

samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy części 18 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów wykonanych 

z  włókniny polipropylenowej SMMMS  o gramaturze 35g/m² z wewnętrznym laminatem PP+PE (polipropylen 

+  polietylen) 40 g/m². Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Z poważaniem 

       

 

 


