Opatów, dnia 14 października 2019r.
Znak: SL.5/ZP/2019

Wszyscy Wykonawcy
WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów
opatrunkowych. Znak postępowania: SL.5/ZP/2019, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nr 605750-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.
W związku z otrzymanymi przez Zamawiającego w dniu 9 października 2019r. (środa) pytaniami
– uwagami, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38
ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018, poz. 1986, ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1: dot.: Pakiet 1 Zadanie nr 3 poz.2:
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej pakowanej po 2 sztuki z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 10cmx3m
pakowanej po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
1.Zamawiający wyraża zgodę na odpowiednie przeliczenie co do ilości opakowań.
2.Zamawiający nie wyraża zgody na inny rozmiar opaski gipsowej.
Pytanie nr 2: dot.: Pakiet 1 Zadanie nr 4 poz.2,4: Prosimy Zamawiającego o
dopuszczenie przylepca o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,14m.
Pytanie nr 3: dot.: Pakiet 1 Zadanie nr 7 poz.1:
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań.
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2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x7cm pakowanego po 100
sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
1. Zamawiający wyraża zgodę na odpowiednie przeliczenie ilości opakowań.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na inny rozmiar opatrunku, wyraża zgodę na
odpowiednie przeliczenie ilości opakowań
Pytanie nr 4: dot.: Pakiet 1 Zadanie nr 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów
pakowane po 200 kopert (saszetek) w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający wyraża zgodę na odpowiednie przeliczenie ilości opakowań plastrów
pakowanych w saszetki.
Pytanie nr 5: dot.: Pakiet 4 Zadanie nr 1 poz.1-4: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie
czy oczekuje rękawic lateksowych pudrowanych z mankietem zakończonym równomiernie
rolowanym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się z powierzchnią delikatnie
mikroteksturowaną zapewniającą chwytność oraz przyczepność.

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający oczekuje wyrobu wysokiej jakości spełniającego wymogi obowiązujące w
Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie nr 6: dot.: Pakiet 4 Zadanie nr 1 poz.5-8: 1.Czy Zamawiający wymaga załączenia do
oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla
substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach
myjących i dezynfekcyjnych. Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice
różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować
tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa.
2.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje rękawic z wyraźnym oznaczeniem
rozmiaru zróżnicowanym kolorystycznie, na 5 ściankach opakowania w zależności od typu
rękawicy.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

1.Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty, zwróci się o przekazanie do
ewentualnego wykonawcy.
2.Zamawiający dopuszcza nie wymaga takiego oznaczenia
Pytanie nr 7: dot.: Pakiet 4 Zadanie nr 1 poz.9-14
1.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rękawice mają spełniać wymagania norm
jakościowych dla procesu wytwarzania tj. ISO 14001:2004, potwierdzający wdrożenie w miejscu
produkcji systemu zarządzania środowiskowego oraz OHSAS 18001:2007, potwierdzający
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wdrożenie w miejscu produkcji systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, potwierdzone stosownym
certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty?
2.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być pakowane w opakowania
zewnętrzne foliowe umożliwiające sprawne otwieranie w każdych warunkach tj. z dodatkowym
wycięciem jednego z listków i/lub teksturowaniem powierzchni listka?
3.W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic
chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie?
Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego
kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.
4.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby wymagania tj.: Rękawice
medyczne oznaczone znakiem CE i wyprodukowane zgodnie z normą EN -455; Rękawice
chirurgiczne jałowe zgodne z wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; Rękawice
chirurgiczne jałowe zgodne z wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; odporne na
przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F/67/; zapewniające pewność trzymania narzędzi,
anatomiczny kształt dopasowany indywidualnie były potwierdzone kartą katalogową.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

1.Zamawiający wyraża zgodę na wyrób medyczny spełniający wymogi obowiązujące
w Polsce.
2.Zamawiający dopuszcza
opakowania.

takie rozwiązanie umożliwiające sprawne otwieranie

3.Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne przeznaczone do zastosowań
medycznych z wymaganiami pełnej sterylności osiąganej za pomocą sterylizacji
radiacyjnej.
4.Zamawiający zwróci się do ewentualnego wykonawcy o potwierdzenie zgodności
wyrobu z kartą katalogową
Pytanie nr 8: dot.: Pakiet 4 Zadanie nr 1 poz.15-20
1.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rękawice mają spełniać wymagania norm
jakościowych dla procesu wytwarzania tj. ISO 14001:2004, potwierdzający wdrożenie w miejscu
produkcji systemu zarządzania środowiskowego oraz OHSAS 18001:2007, potwierdzający
wdrożenie w miejscu produkcji systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, potwierdzone stosownym
certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty?
2.W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic
chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie?
Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego
kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.
3.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby wymagania tj.: Rękawice
medyczne oznaczone znakiem CE i wyprodukowane zgodnie z normą EN -455; Rękawice
chirurgiczne jałowe zgodne z wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; Rękawice
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chirurgiczne jałowe zgodne z wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; odporne na
przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F/67/; zapewniające pewność trzymania narzędzi,
anatomiczny kształt dopasowany indywidualnie były potwierdzone kartą katalogową.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

1.Zamawiający wymaga aby wyrób medyczny posiadał informacje / symbol CE i nr
jednostki notyfikowanej na opakowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne przeznaczone do zastosowań
medycznych z wymaganiami pełnej sterylności osiąganej metodą sterylizacji radiacyjnej.
3.Zamawiający zwróci się do ewentualnego wykonawcy o potwierdzenie zgodności
wyrobu medycznego z kartą katalogową.
Pytanie nr 9: dot.: Pakiet 1, Zadanie 1, Pozycja 1-3: Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie
a’3szt jako opakowanie pojedyncze i takie wymaga do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający ma na myśli najmniejsze opakowanie typu blister np. poz.1 a' 3 sztuki.
Pytanie nr 10: dot.: Pakiet 1, Zadanie 1, Pozycja 1-3: Czy Zamawiający dopuści kompresy
pakowane a’1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane minimum a' 2 sztuki z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości.
Pytanie nr 11: dot.: Pakiet 1, Zadanie 1, Pozycja 16-17: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie
pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi
Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 12: dot.: Pakiet 1, Zadanie 3, Pozycja 1-2: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową
szybkowiążącą ok. 3min?

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną opaskę gipsową.
Pytanie nr 13: dot.: Pakiet 1, Zadanie 3, Pozycja 1-2: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową
szybkowiążącą ok. 5-6min?

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną opaskę gipsową.
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Pytanie nr 14: dot.: Pakiet 1, Zadanie 3, Pozycja 1-2: Czy Zamawiający dopuści opaskę
nawiniętą na plastikowy, nieperforowany trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dopuszcza zaoferowaną opaskę nawiniętą na inny trzepień / krzyżak.
Pytanie nr 15: dot.: Pakiet 1, Zadanie 4, Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści przylepiec na
włókninie pakowany a’24szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o
doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc
po przecinku.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający dopuszcza zaoferowany przylepiec z odpowiednim
zamawianych ilości, przeliczenie do dwóch miejsc po przecinku.

przeliczeniem

Pytanie nr 16: dot.: Pakiet 1, Zadanie 4, Pozycja 2-3: Czy Zamawiający dopuści przylepiec na
włókninie pakowany a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o
doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc
po przecinku.

Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 17: dot.: Pakiet 1, Zadanie 4, Pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści przylepiec
na włókninie pakowany a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy
o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do
dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 18: dot.: Pakiet 2, Zadanie 1, Pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści fartuch
medyczny z gumką o gramaturze 20g/m2 bądź 30g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany fartuch
Pytanie nr 19: dot.: Pakiet 2, Zadanie 1, Pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści myjkę do
ciała w rozmiarze 14 x 20cm?

Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną myjkę
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Pytanie nr 20: dot.: Pakiet 3, Zadanie 1, Pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści cewnik
do odsysania w rozmiarze CH6/40mm?

Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany wyrób medyczny -cewnik
Pytanie nr 21: dot.: Pakiet 3, Zadanie 1, Pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści cewnik
do odsysania w rozmiarze CH12/50mm?

Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany wyrób medyczny- cewnik
Pytanie nr 22: dot.: Pakiet 3, Zadanie 2, Pozycja 1: Czy Zamawiający oczekuje
zaoferowanie drenu do odsysania o długości 3000mm czy zestawu z końcówką ssącą
i drenem 210cm?

Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający oczekuje zaoferowania drenu do odsysania o długości 3000mm.
Pytanie nr 23: dot.: Pakiet 3, Zadanie 5, Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści igłę do
nakłuć lędźwiowych bez prowadnicy?

Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający nie dopuszcza igły bez prowadnicy do nakłuć lędźwiowych
Pytanie nr 24: dot.: Pakiet 3, Zadanie 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie
wszystkich igieł z ostrzem długościętym? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę o
sprecyzowanie, które rozmiary są dla zamawiającego specjalne i mają być krótkościęte?

Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszystkich igieł z ostrzem długościętym
Pytanie nr 25: dot.: Pakiet 3, Zadanie 6, Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści igłę
w rozmiarze 0,45x22?

Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający dopuszcza zaoferowaną igłę w rozmiarze 0,45 x 22mm
Pytanie nr 26: dot.: Pakiet 3, Zadanie 8, Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści kieliszki
w opakowaniu a’90szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego
opakowania?
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Odpowiedź na pytanie nr 26:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane kieliszki z przeliczeniem zamawianych ilości i
zaokrągleniem do pełnego opakowania.
Pytanie nr 27: dot.: Pakiet 3, Zadanie 8, Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pojemniki
na mocz w opakowaniu a’90szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do
pełnego opakowania?

Odpowiedź na pytanie nr 27:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane pojemniki na mocz z przeliczeniem zamawianych
ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania
Pytanie nr 28: dot.: Pakiet 3, Zadanie 8, Pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik
na kał o pojemności 18ml lub 25ml?

Odpowiedź na pytanie nr 28:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane pojemniki na kał
Pytanie nr 29: dot.: Pakiet 3, Zadanie 17: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby
rurki intubacyjne nie zawierały ftalanów?

Odpowiedź na pytanie nr 29:
Zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne nie zawierały ftalanów
Pytanie nr 30: dot.: Pakiet 3, Zadanie 28, Pozycja 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści
szpatułkę drewnianą w rozmiarze 15x1,7cm?

Odpowiedź na pytanie nr 30:
Zamawiający dopuszcza zaoferowane szpatułki drewniane
Zgodnie z SIWZ
Artur Kubas

Prezes Zarządu
(-)
(na oryginale podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego)
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