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Wojewódzki Szpital Chorób Płuc  

im. dr Alojzego Pawelca 

ul. Bracka 13 

44-300 Wodzisław Śląski 

 

Do: 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu  

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku  

nr sprawy 6/2017/DZP/PN 

 

L.dz. DZP              /17 

 

 

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących 

wyjaśnień dotyczących postępowania „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku” nr sprawy 

6/2017/DZP/PN: 

1. Dotyczy: 6/2017/DZP, Pakiet nr 1 - Sprzęt jednorazowego użytku, ilość pozycji 46, pozycja 

27.  
Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA)  

w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę 

przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 

350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 27 z Pakietu nr 1- sprzęt jednorazowego 

użytku i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. Pytanie 1 -Czy Zamawiający wydzieli do osobnej niezależnej części produkt z Części 4 punkt 6 

i dopuści: Gaziki z włókniny,  6 warstwowe, trzykrotnie złożone,  nasączone 70% alkoholem 

izopropylowym o wymiarach rozłożony: 12cm x 9cm, opakowanie 100 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

Pytanie 2 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnej niezależnej części produkt z Części 4 punkt 42 i 

dopuści: Ręczniki jednorazowe, osuszające z wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy 

55% poliestru 43% i wiskozy, o 2% gramaturze 70 g/ m2 w rozmiarze 40 x 40 cm, Wyrób 

medyczny.(8%VAT) pakowane po 300 sztuk w rolce, każdy ręcznik posiada perforację by 

umożliwić oderwanie z rolki.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

4. Pakiet nr 1 - Czy zamawiający wydzieli pozycje 8-15 do osobnego pakietu ze względu na 

zróżnicowanie asortymentu, aby przedstawić Państwu konkurencyjną ofertę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Pakiet nr 1, Poz.8 - Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 

ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5, z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm,- rolkowy 

regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister 

papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

6. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną  

z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości 

wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi 

zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, komora bez PVC charakteryzuje się większą 

elastycznością i przejrzystością. 

7. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez 

ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą 

brak zawartości ftalanów?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznaczenia o braku zwartości ftalanów. 
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8. Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? 

Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Czy zamawiający wydzieli poz. 27 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

10. Część 4, pozycja 3-4 

Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej 

teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

11. Część 4, pozycja 3-4 

Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe wykonane z przędzy poliamidowej (71%) i 

przędzy poliuretanowej (29%). 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

12. Część 4, pozycja 25 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 25 do osobnego zadania jako osobnej grupy 

asortymentowej? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie 

ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

13. Część 4, pozycja 25 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z doskonale absorbującym wkładem chłonnym  

z systemem Dual Core z wypełniaczem i materiałem absorpcyjnym z warstwą chłonną Quick-Dry? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

14. Część 4, pozycja 25 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z 1 ściągaczem taliowym? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga. 

15. Część 4, pozycja 29 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie pakowany a’12sztuk z przeliczeniem podanych 

ilości bądź z podaniem ceny za 1 sztukę? 

16. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepiec na włókninie pakowany a’12 sztuk  

z przeliczeniem podanych ilości. 

17. Część 4, pozycja 30 

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową (włóknina + laminat) o gramaturze 40g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga. 

18. Część 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki jednorazowe o pojemności 30ml, średnica 2,7cm? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga. 

19. Część 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości? 
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Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

20. Część 3, pozycja 1:  Czy zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30 ml, i średnicy 3,5 cm?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

21. Część 3, pozycja 2:  Czy zamawiający dopuści pojemniki niesterylne o pojemności 35 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

22. Część 3, pozycja 3:  Czy zamawiający dopuści pojemniki niesterylne o pojemności 50 ml lub 

100 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

23. Część 3, pozycja 4-5:  Czy zamawiający dopuści pojemniki na mocz o pojemności w zakresie 

100-120 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

                            Z poważaniem  

           Dyrektor  

                  Norbert Prudel  


