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DZp.380.3.8.2018.LAp.128÷132.109 Rybnik, 05.04.2018 r. 
  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, 

rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb  

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.380.3.8.2018.LAp.128÷132) 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 05.04.2018 r. 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 

zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,29x12 lub 0,33x12 w zamian za igłę 0,3x12? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 2  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 5-8  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek wyposażonych w podwójną skalę pomiarową? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania strzykawek wyposażonych w podwójną skalę pomiarową. 

Pytanie 3  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 5-8 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) 

wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) 

wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie. 

Pytanie 4  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 5-8 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacja o braku ftalanów na opakowaniu 

jednostkowym (pojedyncza sztuka)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania strzykawek z informacja o braku ftalanów na opakowaniu 

jednostkowym. 

Pytanie 5  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 5-8 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się 

tłoka ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się 

tłoka. 



Pytanie 6  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 100szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości na 160 opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości . 

Pytanie 7  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 10,11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających opaski stabilizujące dren wewnątrz 

opakowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania przyrządów posiadających opaski stabilizujące dren wewnątrz 

opakowania. 

Pytanie 8  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 10,11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających nazwę producenta na wyrobie w celu 

pełnej identyfikacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania przyrządów posiadających nazwę producenta na wyrobie . 

Pytanie 9  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 10,11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC? Komora wolna od 

PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC . 

Pytanie 10  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 10,11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier? 

Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 11  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 10,11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt na dren?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt na dren . 

Pytanie 12  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków 30ml ze standardową skalą do 25ml bez przykrywki ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 13  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków 30ml ze standardową skalą do 25ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 14 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 25 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem klasyfikacja IIR lub o dopuszczenie 

standardowych masek chirurgicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pod pojęciem klasyfikacji IIR rozumie maski odporne na przesiąkanie, które gwarantują 

bezpieczeństwo personelowi medycznemu przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie groźne płyny. 

Pytanie 15 

dotyczy pakietu nr 1, poz. 31 

Czy Zamawiający wymaga cewników w podwójnym opakowaniu folia-folia, sterylizowanych radiacyjnie? 

 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania cewników w podwójnym opakowaniu folia-folia, sterylizowanych 

radiacyjnie. 

Pytanie 16  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 38-40 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z 3 paskami RTG?  

Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 17  

dotyczy pakietu nr 1, poz. 38-40 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul bezpiecznych Vasofix Safety produkcji B.Braun z 4 

paskami RTG? 

Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 18  

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycje: 1, 2, 3, 4): przedłożenie kart 

produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz 

innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, 

że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również 

posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z pkt VIII.9.5)b) SIWZ wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w 

zakresie pakietu 8 pozycje 1,2,3 do złożenia kart charakterystyki oferowanych produktów z zaznaczeniem którego 

pakietu i której pozycji dotyczą. 

Pytanie 19  

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych w 

rozmiarze L tzw. ”dzienne”, o chłonności co najmniej 2750ml wg normy ISO 11948-1, z czteroma 

trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami, jednym ściągaczem tylnym oraz 

elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej 

powierzchni wyrobu, posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, posiadające anatomiczny kształt 

oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu 

chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor, długość pieluchomajtki co najmniej 

82cm oraz maksymalny obwód produktu aż 160cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w 

SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest 

niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, 

powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są 

dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 20  

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych w 

rozmiarze L tzw. ”nocne”, o chłonności co najmniej 3070ml wg normy ISO 11948-1, z czteroma trójwarstwowymi, 

elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami, jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami 

produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu, 

posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik 

chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który 

pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor, długość pieluchomajtki co najmniej 82cm oraz 

maksymalny obwód produktu aż 160cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ 

dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z 

PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż 

finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni 

wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Pytanie 21  

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 3): złożenia oferty na podkład chłonny 

60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm? 



Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

DIATHER 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ, a mianowicie zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 11.04.2018 r., godz. 12:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r., godz. 12:30. 

W związku z tym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść 

SIWZ w: 

- pkt. XII.15.3) SIWZ, 

- pkt. XIII.1. SIWZ, 

- pkt. XIII.5. SIWZ. 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia 

treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianie z dnia 05.04.2018 r. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną 

część SIWZ. 

 
 

 

 

                                                                                                                     Z poważaniem 

 

        Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień  

              Joanna Kalisz  


