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Oznaczenie sprawy: PN – 14/18 

Dz. Z. P. –  14/39/18     

 

 

 

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 4 

 

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 17.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 7, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z Ustawą 

o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U.  2011 nr 174 poz. 1039  z późn. zmianami) Zamawiający 

będzie wymagał przeprowadzenia  w trakcie obowiązywania umowy   przynajmniej 2 kursów dokształcających  o różnej 

tematyce związanej z  bezpieczną kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym,  

zarejestrowanych  w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy części 11, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z trójkanałowej igły biorczej, pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy części 11, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw posiadał miejsce na podwieszenie igly 

biorczej oraz zatyczkę z filtrem hydrofobowym umożliwiającym bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4, dotyczy części 12, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby cylinder i tłok strzykawki był wykonany 

z polipropylenu?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 5, dotyczy części 12, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby na cylindrze strzykawki znajdowała się 

informacją dotycząca typu strzykawki oraz logo producenta?      

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 6, dotyczy części 23, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe 

grono Wykonawców. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 7, dotyczy części 23, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu o pojemności 8,5 g, w opakowaniu zbiorczym 25 szt., z odpowiednim 

przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 8, dotyczy części 23, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim 

składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz 

błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny? 

Odp.: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający wymaga żelu przeznaczonego do zabiegów medycznych 

i badań diagnostycznych bezpiecznego dla pacjenta. 

 

 

Pytania z dnia 17.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 16, pozycja 1 

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny fartuch o parametrach: Jałowy fartuch do przygotowywania 

cytostatyków wykonany z włókniny TNT o gramaturze min. 50g/m², foliowany przód i rękawy stanowiące barierę, 

zgodne z wymaganiami normy EN 14126:2004, EN 14605:2009 (Chlorowodorek doksorubicyny - klasa 6, Chlorowodorek 

daunorubicyny - klasa 6, Siarczan Winkrystyny - klasa 6, Karmustyna - klasa 6, Monohydrat cyklofosfamidu - klasa 6, 

Fluorouracyl - klasa 6). Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III. Dostępny rozmiar: M, L, XL, 

XXL. Opakowanie typu papier/ folia.? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy części 21, pozycja 1 

Czy zamawiający dopuści gotowe do użycia pojemniki na wycinki histopatologiczne, suche, zakręcane wykonane 

z polipropylenu, przeźroczyste, zakręcane, średnica otworu min. 2 cm, z możliwością przechowywania preparatów 

w formalinie, o pojemności 20 ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy części 23, pozycja 2 

Czy zamawiający dopuści żel sterylny do zbiegów medycznych, o pojemności 6ml. Opakowanie zbiorcze 25 szt? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 4, dotyczy części 24, pozycja 1 

Czy zamawiający dopuści torbę  na wymiociny z proszkiem żelującym zawartość, z  okrągłym uchwytem, 

umożliwiającym obsługę jedną ręką, zapobiegająca rozprzestrzenianiu się materiału biologicznego. Poprawiająca higienę, 

redukująca nieprzyjemne zapachy, opakowanie 50 szt z przeliczeniem ilość? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy części 24, pozycja 2 

Czy zamawiający dopuści nasączone rękawice przeznaczone do higienicznej kąpieli pacjenta bez użycia wody, do 

wszystkich rodzajów skóry, do całego ciała szczególnie dolnej części i strefy krocza, bez szkodliwego alkoholu i innych 

szkodliwych substancji, zawierające aloes oraz dodatkowe środki nawilżające, gramatura 60-100g/m², opakowanie 14 szt? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 6, dotyczy części 32, pozycja 1 

Czy zamawiający dopuści Elektrody do Babycare TENS 50× 100mm. Pakowane po 4 szt? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytania z dnia 18.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 29 

Czy Zamawiający wymagając okularków dopasowujących się do każdego kształtu głowy wymaga okularków typu Y? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

 

Pytania z dnia 18.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 20 poz. 5-9 

Prosimy o wydzielenie pozycji  od 5 do 9 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej 

ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy części 20 poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie 3,0-6,0 cm, bez lateksu, o szerokości 2,5 cm 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy części 20 poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie 4,0-8,0 cm, bez lateksu, o szerokości 3,1 cm 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4, dotyczy części 20 poz. 7 

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie 6,0-11,0 cm, bez lateksu, o szerokości 4,1 cm 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy części 20 poz. 8 

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie 7,0-13,0 cm, bez lateksu, o szerokości 4,8 cm 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 



 

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 6 

 

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

btylska@gpsk.ump.edu.pl 

 

 

 

Pytanie nr 6, dotyczy części 20 poz. 9 

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie 10,0-15,0 cm, bez lateksu, o szerokości 5,6 cm 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytania z dnia 19.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 7 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek 

z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 1,2µm? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

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

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 40g/m2 spełniające wymagania wysokie na całej powierzchni 

zgodnie z normą PN-EN13795-3? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy części 15 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90cm z przylepcem? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4, dotyczy części 17 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS, o nieprzemakalności 50,47 cm H2O, pozostałe 

parametry jak w SIWZ? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy części 17 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści aby dokumentem potwierdzającym spełnianie wymogu 1 kl. palności było oświadczenie 

producenta? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 6, dotyczy części 23 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści żel sterylny do zabiegów medycznych o pojemności 5ml, opakowanie zbiorcze 25szt.? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7, dotyczy części 26 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stazy dostępnej w min. 2 kolorach? 

Odp.: Nie, Zamawiający nie oczekuje staz w różnych kolorach. 

 

 

Pytania z dnia 20.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy Części 31, poz.1 

Czy zamawiający dopuści basen z pulpy celulozowej o pojemności 2 litry, i wymiarach ok. 380 mm x 290 mm x 95 mm? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 2, dotyczy Części 17, poz.1 

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch zabiegowy jednorazowego użytku, wysokobarierowy, z mankietem, 

o gramaturze 35 g/m2, w rozmiarach od S-XXL do wyboru, w kolorze niebieskim? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy Części 11, poz.1 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów bez ftalanów z informacją na etykiecie 

w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4, dotyczy Części 11, poz.1 

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP 

i DBP w postaci symbolu? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy Części 11, poz.1 

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu IS w postaci piktogramów? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 6, dotyczy Części 11, poz.1 

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, 

terminu ważności oraz informacje o producencie? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytania z dnia 20.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy Części  7  

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji  nr 1 i stworzy z niej oddzielny pakiet? Zgoda 

Zamawiającego umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty i zaoferowanie wysokiej jakości kaniul dożylnych.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Części  7 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści: Kaniule do wlewów dożylnych, sterylną, wykonaną z teflonu, bez portu 

bocznego i bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie, rozmiary:  24G (0,74)- dł. 

19mm; przepływ     29 ml/min; 

26G (0,64) – dł. 19mm, przepływ 19ml/min? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytania z dnia 20.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 7 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych dla noworodków i dzieci wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy 

zgodnie z SIWZ. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego 

producenta kaniul co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy części 7 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 

konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy części 12 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 

100 szt. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytania z dnia 20.04.2018r. 

Pytanie nr 1, dotyczy części 20, poz. 2 i 3 

Prosimy o wydzielenie z części 20 poz. 2 i 3. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy części 20, poz. 9 

Prosimy o dopuszczenie mankietów o szerokości 6,2 cm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Z poważaniem 

       

 


