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WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego 

dla SPZOZ Krotoszyn „ 
  

 Nr sprawy: DG/1/28/17 

 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   
 
Zapytania do  Formularza cenowego: 
1. Pytanie: 
PAKIET 1 
Czy Zamawiający dopuści Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z 
wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na 
opakowaniu oraz  w zbiorczym opakowaniu zawierającym 100 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis:  

Było: Ostrza wymienne , ze stali nierdzewnej, rysunek ostrza na opakowaniu w skali 1:1 , roz 10 - 24 ( 1 op. a 100 
szt.) 
Powinno być: Ostrza wymienne , ze stali węglowej, rysunek ostrza na opakowaniu w skali 1:1 , roz 10 - 24 ( 1 op. a 
100 szt.). 
Poprawiony formularz cenowy – pakiet nr 1 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
2. Pytanie: 
Czy zamawiający dopuści ostrza z wizerunkiem ostrza na pojedycznym opakowaniu oraz rysunkiem 
wszystkich rozmiarów ostrzy na opakowaniach zbiorczych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

3. Pytanie: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na 
ostrzu? Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

4. Pytanie: 
Pakiet 2 
czy zamawiający w poz. 1 dopuści wziernik rozm. XS – szer. 20 mm +/- 1? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

poz. 5 czy zamawiający dopuści pęsetę o dł. 13 cm pozostałe wymagania zgodnie z siwz? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

poz. 5 czy zamawiający dopuści pęsetę o dł. 18 cm pozostałe wymagania zgodnie z siwz? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Poz. 8 czy zamawiający ma na myśli szczoteczkę typu wachlarzyk? 
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 8 „Szczoteczka do wymazów (…)” ma na myśli szczoteczki umożliwiające 
pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to 
szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy. 
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Poz. 7 Czy zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu z uwagi na ograniczenie konkurencyjności? 
Opis produktu wskazuje na jednego wykonawcę co narusza zasadę uczciwej konkurencji będącej 
podstawę PZP.  
Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 7 do nowego pakietu 5. 

Poprawiony formularz cenowy – pakiet nr 2 i utworzony pakiet nr 5 stanowi załącznik do niniejszych 
wyjaśnień. 
 

5. Pytanie: 
PAKIET 3 
CZY Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 8 z uwagi na zróżnicowanie asortymentowe 
produktów zawartych w pakiecie 3 oraz dużą ilość worka w poz. 8? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

6. Pytanie: 
Pakiet nr 3, poz. 10: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opakowania a'200 sztuk oraz o możliwość 
podania ceny za sztukę. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem. 
 
7. Pytanie: 
Pakiet 1  
Poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane ostrza powinny być w pełni zgodne z PN-EN 27740 „Narzędzia 
chirurgiczne - skalpele z wymiennymi ostrzami”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
Prosimy o odstąpienie od wymogu oznakowania opakowania ostrza rysunkiem w skali 1:1 oraz 
dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości, równoważne ostrza chirurgiczne, renomowanego 
europejskiego producenta, z wymaganym, wyraźnie zaznaczonym schematem kształtu ostrza na 
opakowaniu, bez określania wielkości skali, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Wskazany w siwz wymóg cyt. „rysunek ostrza na opakowaniu w skali 1:1” nie znajduje w naszej ocenie 
merytorycznego uzasadnienia, a jednocześnie może budzić podejrzenie niezamierzonego naruszenia 
podstawowych zapisów Ustawy Pzp. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

8. Pytanie: 
Pakiet 3  
Poz. 2‐3 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya dla dorosłych w rozmiarach 
Ch12-26, z balonem o pojemności 10ml, zapewniającym optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową 
pęcherza moczowego w stosunku do rozmiaru cewnika oraz gwarantujące optymalne warunki ich 
stabilizacji, europejskiego lidera w ich produkcji. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya ze względu na przebieg procedury cewnikowania 
oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być zgodnie z zapisem siwz cyt. 
„opakowanie podwójne”, pakowane w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich 
aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie. 
Odpowiedź:  Tak, powinny być zgodnie z zapisem SIWZ pakowane w opakowanie podwójne. Przez opakowanie 
podwójne Zamawiający rozumie pakowanie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier 
lub folia-folia.  
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Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „silikonowany” oznacza, wymóg zaoferowania cewników 
pokrytych zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub inną warstwą 
równoważną, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem 
lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya ze względu na wilgotne środowisko 
użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego 
oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem 
etylenu ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza każdą metodę sterylizacji. 
 
9. Pytanie: 
Poz. 7, 11 
Prosimy o wyłączenie rzeczonych pozycji do osobnego pakietu, co ułatwi złożenie ofert większej liczbie 
Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych cenowo i jakościowo ofert. 
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
10. Pytanie: 
Pakiet 4  
Poz. 2 
Prosimy o korektę omyłki pisarskiej odnoszącej się do wymagań dotyczących sposobu pakowania drenów 
Redona oraz potwierdzenie, iż dreny Redona z poz. 2 /a nie 3/ powinny być pakowane w sposób opisany 
w siwz. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga drenów Redona pakowanych na wprost (poz. 2). 
 
Poz. 10 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny do jamy otrzewnej, renomowanego, 
europejskiego producenta, których rozmiar średnicy wyrażony jest w mm, t.j. 8-10mm, spełniające 
wszelkie pozostałe wymogi swz. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Poz. 11 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „CH 20-36” oznacza wymóg zaoferowania drenów w 
rozmiarach CH 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 i 36 do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie 
trwania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapis SIWZ„CH 20-36” oznacza wymóg zaoferowania drenów w 
rozmiarach CH 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 i 36 do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie 
trwania umowy. 
 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny do jamy otrzewnej wykonane z medycznej odmiany 
silikonowanego tworzywa, renomowanego polskiego producenta. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Poz. 14-15 
Prosimy o wyłączenie rzeczonych pozycji do osobnego pakietu, co ułatwi złożenie ofert większej liczbie 
Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych cenowo i jakościowo ofert. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
11. Pytanie: 
Pakiet nr 2, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści pincetę o długości 13cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
12. Pytanie: 
Pakiet nr 2, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny 200ml z przeliczeniem ilości na 15 szt.? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
13. Pytanie: 
Pakiet nr 2, pozycje 7 - 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego 
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 7  i 8 do nowego pakietu 5. 

Poprawiony formularz cenowy – pakiet nr 2 i utworzony pakiet nr 5 stanowi załącznik do niniejszych 
wyjaśnień. 
 
14. Pytanie: 
Pakiet nr 3, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Tiemann dostępne w rozmiarach CH 8 – CH 24 ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
15. Pytanie: 
Pakiet nr 3, pozycja 8 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający używając zapisu „dopuszcza się z bezigłowym portem do 
próbek”. Czy Zamawiający daje możliwość Wykonawcom zaoferowania worków do zbiórki moczu 
zarówno z portem do próbek jak i bez portu ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający daje możliwość Wykonawcom zaoferowania worków do zbiórki moczu 
zarówno z portem do próbek jak i bez portu. 
 
16. Pytanie: 
Pakiet nr 3, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści woreczki zróżnicowane dla chłopców i dla dziewczynek, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
17. Pytanie: 
Pakiet nr 3, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników pakowane a’200 szt. z przeliczeniem ilości na 7,5 
opakowania ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zatyczki do cewników pakowane a’200 szt. z przeliczeniem ilości na 
7,5 opakowania. 
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18. Pytanie: 
Pakiet 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy wymiennych ze stali węglowej 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis:  

Było: Ostrza wymienne , ze stali nierdzewnej, rysunek ostrza na opakowaniu w skali 1:1 , roz 10 - 24 ( 1 op. a 100 
szt.) 
Powinno być: Ostrza wymienne , ze stali węglowej, rysunek ostrza na opakowaniu w skali 1:1 , roz 10 - 24 ( 1 op. a 
100 szt.). 
Poprawiony formularz cenowy – pakiet nr 1 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w oferowanej rozmiarówce należy uwzględnić rozmiar 11P? 
Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić rozmiar 11P. 
 
19. Pytanie: 
Pakiet 2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik pezzera musi być sterylizowany radiacyjnie? 
Odpowiedź: Cewnik Pezzera Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 poz. 7 – Zamawiający dopuszcza każdą metodę 
sterylizacji.  
 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy otwory boczne w cewnikach pezzera mają cechować się 
zaoblonym kształtem? 
Odpowiedź: Cewnik Pezzera Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 poz. 7 – Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
otworów bocznych o zaoblonym kształcie. 
 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy otwory boczne w cewnikach pezzera mają posiadać średnicę 
nie większą niż 5 mm? 
Odpowiedź: Cewnik Pezzera Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 poz. 7 - Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
otwory boczne o średnicy nie większej niż 5 mm. 
 
Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy 
sporządzaniu oferty.   
 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert na 
dzień 08.08.2017 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 08.08.2017 r. o godz. 09:30. 
 

       Z poważaniem 
          

        
Krotoszyn, dnia  01.08.2017 r.   


