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SR/XV-270-24(1)-SS/19           Poznań, dnia 23.07.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

SR/XV-270-24-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

PYTANIE: 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 25 poz. 1 rozmiar 16-28cm; poz. 2 rozmiar 26-

33cm; poz. 3 rozmiar 33-41cm 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 53  

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 1 i 2 i utworzenie osobnego pakietu. 

Działanie to pozwoli na złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający utworzy nowy pakiet. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okrycia na stół operacyjny o wymiarach 

min. 100 x 220 cm? Prosimy o podanie minimalnej chłonności podkładu. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak wyraża zgodę. Chłonność minimum 2000ml. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 48 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników z napowietrzanej 

celulozy typu Airlaid, o wymiarach 60 x 80 cm, grubych i chłonnych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 21, pozycja 3: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 

1 500 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek 

znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno 

zależeć. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 30, pozycja 1: 
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Prosimy o dopuszczenie opasek identyfikacyjnych o długości 17 cm i szerokości 18 mm. Nieznaczne 

różnice w rozmiarach pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury medyczne 

i ich efektywność, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie 

uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.  

W razie odmowy dopuszczenia wyżej opisanych opasek identyfikacyjnych żądamy wskazania 

merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz 

ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień 

publicznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 37, pozycja 1 i 2: 

Wnosimy o odstąpienie od wymogu „otworu wrzutowego” w pojemnikach o pojemności 30L i 60L. 

Wskazany wymóg spełniają wyłącznie pojemniki produkowane przez jednego producenta, dlatego 

przedmiot zamówienia został opisany zatem z naruszeniem obligatoryjnych zasad, zawartych w art., 

29 ust. 1 i 2 ustawy. We wszystkich innych pojemnikach o pojemnościach wymaganych przez 

Zamawiającego nie stosuje się otworów wrzutowych. Do gromadzenia odpadów małych 

wykorzystywane są pojemniki, o pojemnościach między 0.2L, a maksymalnie 10 litrów, stąd 

standardowo producenci nie wykonują dla pojemników dużych, pokryw z otworami wrzutowymi, a 

używające je placówki medyczne, w tym referencyjne, nie mają jakichkolwiek zastrzeżeń do ich 

funkcjonalności/komfortu użytkowania i bezpieczeństwa.  

W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji wymogów, 

zawartych w SIWZ, poprzez odstąpienie od wymogu wskazanego powyżej. 

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest 

obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to 

Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór 

najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Dlatego w razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, 

przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, 

upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający odstępuje od wymogu otworu wrzutowego. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 37, pozycja 1: 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik w kolorze czerwonym bez dodatkowego otworu wrzutowego, 

reszta wymogów zgodna z SIWZ? Pojemniki o tak dużych pojemnościach zwykle nie posiadają 

dodatkowego, a ewentualne wyposażenie pojemnika w dodatkowy otwór, w praktyce okazuje się 

bezużyteczne. Do usuwania małych materiałów medycznych są przeznaczone pojemniki o mniejszych 

pojemnościach np. 0,2 L; 07L, 1 L; 2L, maksymalnie 10L. 

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za 

potrzebą pozyskania pojemników 30L z dodatkowym otworem wrzutowym. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 37, pozycja 2: 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik w kolorze czerwonym bez dodatkowego otworu wrzutowego, 

reszta wymogów zgodna z SIWZ? Pojemniki o tak dużych pojemnościach zwykle nie posiadają 
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dodatkowego, a ewentualne wyposażenie pojemnika w dodatkowy otwór, w praktyce okazuje się 

bezużyteczne. Do usuwania małych materiałów medycznych są przeznaczone pojemniki o mniejszych 

pojemnościach np. 0,2 L; 07L, 1 L; 2L, maksymalnie 10L. 

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za 

potrzebą pozyskania pojemników 30L z dodatkowym otworem wrzutowym. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który 

nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 38 poz 3? 

Na rynku oferowane są wkłady jednorazowe wyposażone w substancje żelująca w środku wkładu bez 

konieczności aplikacji proszku żelującego  z zewnątrz. To jest bezpieczniejsze rozwiązanie dla 

pacjenta i personelu medycznego pod kątem epidemiologicznym. Ponadto zakup wkładu 

jednorazowego wyposażonego w substancję żelująca w środku wkładu obniża koszty Zamawiającego. 

 

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 38 poz. 2 jednorazowych wkładów do 

systemu ssącego o pojemności 1000ml - 2500ml, z saszetką  żelującą wewnątrz wkładu 

kompatybilnych z pojemnikami z poz. 1 wyposażonych w antybakteryjny, hydrofobowy filtr, 

odcinający ssanie po napełnieniu zbiornika,  zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, wkłady 

wykonane są z dwuwarstwowej folii odpornej na pęknięcia, nieprzepuszczającej zapachu ze 

zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, 

dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne. Zabezpieczenie 

zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowany filtr antybakteryjny i 

przeciwprzelewowy ( hydrofobowy), ochrona przeciwrozbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu 

zamknięciu filtra, z łącznikiem schodkowych do pacjenta 7-10 mm oraz zatyczką na pokrywie, 

wymiana wkładu bez konieczności odłączenia  źródła ssania, data ważności na opakowaniu 

zbiorczym? 

 

3.Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 38  pozycji nr 4 w celu zwiększenia 

konkurencyjności ofert? Pozytywna odpowiedź Zamawiającego przyczyni się do uzyskania niższej 

cenowo oferty. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Jak w SIWZ. 

Ad. 2. Zamawiający dopuści. 

Ad. 3. Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet 38 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Pojemnik do systemu ssącego o pojemności 800 – 2000 ml 

wielorazowego użytku, ze skalą do precyzyjnego określania zapełnienia co 50 ml, o średnicy 14,5 cm- 

obecnie stosowane przez Zamawiającego. 

2. Pakiet 38 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowych jałowych wkładów workowych o pojemności 

800 – 2000 ml (do wielorazowych pojemników), z wtopioną przykrywką zawierającą wewnętrzny filtr 

hydrofobowy o średnicy min. 6 cm, z dwoma umieszczonymi w pokrywce otworami połączonymi 
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zdejmowanym łącznikiem do podłączenia źródła podciśnienia i szerokim portem do pobierania próbek 

(min.28 mm)- obecnie stosowane przez Zamawiającego. 

3. Pakiet 38 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyzerowanie pozycji jeśli będzie stosowany dotychczasowy 

system, szpital  jest już wyposażony w wieszaki ( systemy mocowania pojemników ). 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Dopuszcza. 

Ad. 2. Dopuszcza. 

Ad. 3. Jak w SIWZ. 

 

 

 


