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Dot. SPZOZ/ZP/382/13/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
użytku”.

1.  Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 7, pozycje 1-5) przedłożenia 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 11948-1.
Odp. : Zamawiający wymaga.

2.  Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 7, pozycja 2) pieluchomajtki dla 
dorosłych  w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

3.  Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 7, pozycje 1 - 2) złożenia oferty
na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w
części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej
z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków
pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych mikcjach?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

4.   Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 7; pozycje 1 - 2) pieluchomajtki
dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?
Odp. : Zgodnie z SWZ.
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5. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 7, pozycje 1 - 2) pieluchomajtek
posiadających  system  szybkiego  wchłaniania,  który  umożliwia  maksymalnie  szybkie  wchłanianie
moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego
wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez
co  pieluchomajtka  nie  zapewnia  pełnego  zabezpieczenia  przed  przeciekaniem.  Brak  systemu
szybkiego  wchłaniania  naraża  Zamawiającego  na  zwiększone  koszty  opieki  nad  pacjentem  z
inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.
Odp. : Zamawiający  dopuszcza.

6.    Czy  Zamawiający  nie  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  7,  pozycje  1  -  2)
pieluchomajtek  dla  dorosłych,  które  nie  posiadają  w  swej  budowie  ściągaczy  taliowych?  Brak
ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w
miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta,  przez co pieluchomajtka nie
zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza
taliowego  naraża  Zamawiającego  na  zwiększone  koszty  opieki  nad  pacjentem  z  inkontynencją  i
zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.
Odp. :  Zgodnie z SWZ

7.   Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 7, pozycje 1 - 2)
pieluchomajtki  dla  dorosłych  posiadające  wskaźnik  chłonności  w  postaci  jednego  żółtego  paska,
usytułowanego w centralnej  części  wkładu chłonnego,  który pod wpływem napełnienia produktu
moczem  zmienia  kolor?  Nie  ma  bowiem  funkcjonalnego  uzasadnienia  dla  dwóch  wskaźników
wilgotności  gdyż  jeden  wskaźnik  tak  samo  dobrze  informuje  o  zapełnieniu  pieluchomajtki  jak
podwójny.  W przypadku jednego z  producentów pieluchomajtek,  drugi  wskaźnik  wilgotności  jest
tuszowym napisem (rozmywa się pod wpływem wilgoci) wynikającym jedynie z procesu produkcji i
nie  ma  jakiegokolwiek  wpływu  na  funkcjonalność  pieluchomajtki  a  jednocześnie  uniemożliwia
identyfikację serii zużytego produktu.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

8.   Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 7, pozycje 1 - 2) pieluchomajtki
dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system
mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę
przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

9.   Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 7; pozycja 3) pieluchomajtki dla
dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

10.    Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  7;  pozycja  5)  podkłady
ginekologiczne dla dorosłych, nie wymagające sterylizacji, o długości 34cm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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11.  Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z  rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14,
pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za
wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez
producenta ?
Odp. : Zamawiający potwierdza.

12.   Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w  rozporządzeniu unijnym
(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu
odpowiednich  środków  transportu  tj.  samochodów  z  zabudową  typu  izoterma  z  możliwością
rejestracji i wydruku temperatury?
Odp. : Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu środków transportu.

13.  Czy na okoliczność  spełnienia  warunków transportu określonych w  rozporządzeniu unijnym
(UE)  2017/745,  art.  14,  pkt  3 (rozporządzenie  MDR)  Zamawiający  wyklucza  możliwość
wykonywania  dostaw  za  pomocą  standardowej  usługi  kurierskiej  bez  możliwości  rejestracji  i
wydruku temperatury?
Odp. :  Zgodnie z art. 14 pkt. 3 rozporządzenia, to na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta. 

14.  W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów
medycznych, co do których producenci określili  specjalne warunki magazynowania i transportu
(np.  dla  strzykawek,  przyrządów  wymagana  temperatura  wynosi  10-35 0C,  igieł,  cewników,
zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i
w  jaki  sposób  Zamawiający  będzie  sprawdzał  czy  zakupiony  produkt  był  magazynowany  i
transportowany  z  zachowaniem  wymaganych  warunków.  Pragniemy  nadmienić,  że  zgodnie  z
nowym  rozporządzeniem  unijnym  (UE)  2017/745  (rozporządzenie  MDR)  to  na  dystrybutorze
sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami
określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko
użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów. 
Odp. : Zamawiający informuje, że na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie   z 
obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

15. Pakiet nr 24
Punkt  1.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  elektrody  neutralne  jednorazowego  użytku,
dzielone powierzchnia przewodząca 110cm2, 2cm2 różnicy nie ma znaczenia ani użytkowego, ani dla
pacjenta; pokryte hydrożelem, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, pakowane po
5 sztuk, opakowanie zbiorcze 50 szt.?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486

eurbaniak@szpital.slupca.pl 



NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, 
dł. 160mm, końcówka 1mm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel monopolarny do narzędzi 
laparoskopowych, wtyk 3-pin, długość kabla 5 m, wielorazowy, kompatybilny z diatermią EMED ?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

Punkt 8-11. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji nr 8-15, akcesoriów
kompatybilnych z diatermią ERBE
Odp. : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie . Zgodnie z SWZ.

Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody kulkowe wielorazowe do uchwytu 
średnica 2mm, 4mm, dł. 100mm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody kulkowe wielorazowe do uchwytu 
średnica 2mm, 4mm, 6mm, dł. 50-53mm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

Punkt 14,15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę kulkową jednorazową do uchwytu,
średnica 4mm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektroda pętla druciana wielorazowego użytku 
o średnicy 5mm, 10mm, 14mm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

16. Pakiet 22 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostarczanego obecnie zestawu do porodu o 
następującym składzie: 
1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu) 
10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm 
1 ręcznik 30 cm x 20 cm 
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm 
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji 
pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE. 
Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i 
włókniny polipropylenowej- spunbond) o gramaturze 48 g/m2. Zestaw posiada min. 2 etykiety 
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Odp. : Zamawiający dopuszcza
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17.  Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust.  8  o treści:  „Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w
czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W
takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana
przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na
cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie
powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym
samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 
Odp. : Zamawiający nie dopuszcza zmiany

18.  Wnosimy o modyfikację § 5 ust.  1 tiret pierwsze i  drugie projektu umowy poprzez obniżenie
przewidzianych nim kar umownych do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy (tiret
pierwsze)  i  0,5%  wartości  zamówienia  za  każdy  dzień  roboczy  zwłoki  (w  tiret  drugie).
UZASADNIENIE:  Podkreślamy,  że  Zamawiający  kształtując  wysokość  kar  umownych  w  projekcie
umowy powinien mieć  na  uwadze,  że  wysokość  ta  nie  powinna prowadzić  do nieuzasadnionego
wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z
dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara
umowna  jako  surogat  odszkodowania,  powinna  zmierzać  do  naprawienia  szkody  wyrządzonej
zamawiającemu z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  świadczenia  niepieniężnego,
natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego
w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 
Odp. : Zamawiający nie dopuszcza zmiany

19. CZĘŚĆ 44
Czy chodzi o czujniki Nellcor Oximax czy Nelcor non Oximax?
prosimy dopuszczenie szerszego zakresu wagowego <3kg i >30 kg
Odp. : Zamawiający dopuszcza oba czujniki. Zamawiający dopuszcza szerszy zakres wagowy.

20. CZĘŚĆ 46
Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych niż kompatybilne ze strzygarką Medline pod warunkiem 
bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o wskazanie liczby potrzebnych strzyagrek.
Odp. : Zamawiający nie dopuszcza.

21. CZĘŚĆ 54
Pozycja 6-13 -prosimy o wydzielenie do osobnej części, podział zwiększy konkurencyjność ofert.
Odp. :  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie 
Pozycja 6- Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm, pakowane po 1 sztuce.
Odp. :  Zamawiający dopuszcza
Pozycja 7- Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35/44cm, pakowane po 1 sztuce.
Odp. : Zamawiający dopuszcza
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Pozycja 8-Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47cm, pakowane po 1 sztuce.
Odp. :  Zamawiający dopuszcza
Pozycja 9-Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 44-53 cm lub 46-66 cm, pakowane po 1 
sztuce.
Odp. : Zamawiający dopuszcza
Pozycja 11 - prosimy o dopuszczenie dł. 0,95m
Odp. : Zamawiający dopuszcza

22.  Dot.  Pakietu  7  poz.  1: Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  pieluchomajtek  w
rozmiarze L o obwodzie 100-150 cm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

23. Dot.  Pakietu 7 poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane z oddychającego
materiału – elastycznego laminatu i  włókniny na całym obwodzie pieluchomajtki zapewniając tym
samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych?
Jeden ściągacz taliowy nie gwarantuje elastyczności na całym obwodzie pieluchomajtek, co skutkuje
komfortem  pacjenta  i  ochroną  jak  przy  pieluchomajtkach  bez  ściągaczy  taliowych.  Natomiast  w
pieluchomajtkach wyższej klasy dwa ściągacze taliowe wraz z elastycznymi przylepcorzepami tworzą
System dopasowania Flexi 360°, który zapewnia pełen komfort dla pacjenta i bezpieczeństwo.
Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu  ściągacza  lub  podtrzymanie  wymogu
pieluchomajtek posiadających co najmniej dwa ściągacze taliowe.
Odp. : Zamawiający dopuszcza

24. Dot. Pakietu  7 poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały osłonki boczne
wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?
Odp. : Zamawiający wymaga.

25.  Dot.  Pakietu  7  poz.  1-2:  Czy  Zamawiający  wymaga zaoferowania  dwóch różnych produktów
odpowiadających  rozmiarom  L  i  XL  o  dwóch  różnych  zakresach  obwodów  dających  pacjentowi
komfort  użytkowania?  Na  rynku  polskim  pojawiły  się  oferty  proponujące  w  rozmiarze  XL
pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego
dany  wykonawca  oferuje  dwa  razy  ten  sam  produkt  w  rozmiarze  L.  Maksymalny  obwód
pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej
nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca
się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w
SWZ,  zakres  obwodów  różnych  produktów  jest  inny  i  częściowo  na  siebie  zachodzi,  w  celu
optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.
Odp. : Zamawiający wymaga.
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26. Dot.  Pakietu 7 poz. 3-4: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały świadectwo
PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz
jest przeznaczony dla dzieci?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

27. Dot. Pakietu 7 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek dla dzieci o wadze 5-9kg?
Odp. : Zamawiający dopuszcza

28. Dot. Pakietu 43 poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z peanem dł. 13
cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odp. : Zamawiający dopuszcza

29. Dot. Pakietu 43 poz. 2:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z
laminatu w rozmiarze 50 cm x 50 cm, zestaw w opakowaniu miękki blister? Pozostałe parametry
zgodne z SWZ.
Odp. : Zamawiający dopuszcza

30. Dot.  Pakietu 43 poz.  3:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z  workiem
foliowym na odpady w rozmiarze 240mm x 320mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

31. Dot. wzoru umowy
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  obniżenie  kary  umownej  w  § 5  ust.  1  tiret  2  do  0,5%  ceny
niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym lub inne złagodzenie kary umownej?
Odp. :  Zgodnie z SWZ.
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