ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska
www.szpitalruda.pll

Ruda Śląska, dnia 13.04.2022 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 13/SMRS/22
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: dostawa wyrobów medycznych (13/SMRS/22).

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
oraz dokonuje zmiany treści SWZ.
Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 15.04.2022 r. godz. 09:00 na dzień 20.04.2022 r. godz. 09:00
(otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2022 r. o godz. 10.00).
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 11
Czy biorąc pod uwagę, że przedstawiony opis przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie
pieluchomajtkom Super Seni XL produkowanym przez TZMO S.A. Zamawiający dopuści złożenie oferty
na pieluchomajtki spełniające wszystkie wymagania ale wyposażone we wskaźnik wilgotności
w formie podłużnego napisu na spodniej stronie, który w miarę napełniania pieluchy moczem
blednie, rozmywa się i zanika?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki wyposażone we ww. wskaźnik wilgotności.
Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści w pak. 4 siatki chirurgiczne o parametrach:
• gramatura siatki 50g/m2
• grubość siatki 0,41 mm
• wielkość porów 1x1,25 mm
• grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?
Rozmiary zgodnie z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. siatek chirurgicznych.
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Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 10, poz. 1 - 2
Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym
odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu
Zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie.
Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia- trwale złączone z pokrywą), o różnej
średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest
uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy oraz
zabiegów ortopedycznych.
Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak
i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego
demontażu oraz zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta. Wkłady(certyfikowane jako produkt
medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach
prawnych) samo uszczelniają się po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu
pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości, z szerokim portem
do pobierania próbek lub zadawania środka żelującego.
Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml,2000ml. Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi
wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji
w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa,
odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie
wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych.
Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na cechy
użytkowe(szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię
produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 –
do wglądu dla zamawiającego). Brak dopuszczenia innego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden
produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada
uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma
narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że oferujemy system gwarantujący
wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne
odsysanie. Oferowane wkłady i kanistry są także konkurencyjne cenowo. Oferowany system był
użytkowany w szpitalu bez zastrzeżeń, w ramach poprzedniej umowy przetargowej.
W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. wkłady i pojemniki oraz jednocześnie informuje, iż zgodnie z treścią,
która znajduje się pod formularzem ofertowym w zakresie pakietu nr 10 w przypadku, gdy wkłady
workowe nie będą kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pojemnikami, Wykonawca
zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ramach przewidzianego umową
wynagrodzenia wymienić wszystkie pojemniki wielorazowe w Szpitalu na koszt Wykonawcy w ilości
ok. 100 szt.
Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 10, poz. 2
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data
ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod
względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,
po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana
data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data
ważności i numer serii, natomiast dopuszcza ww. identyfikację.
Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 10, poz. 3
Prosimy o dopuszczenie pojemnika 4kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pojemnik 4 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.
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Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 10, poz. 7
W oferowanym systemie łącznik do podłączenia próżni jest gładki, zwężający się, do króćca próżni
w pokrywie wkładu, prosimy o dopuszczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. system.
Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści włosie polietylenowe i piankę poliuretanową?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza włosie polietylenowe i piankę poliuretanową.
Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk o wymiarach: 80 x 50 x 37 mm, które
zapewniają odpowiednią powierzchnię myjącą?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. szczotki.
Pytanie 9 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości?
Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone
są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia
dokładne umycie rąk.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. szczotki.
Pytanie 10 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk pakowanych po 30 sztuk
w opakowaniu, które może służyć jako wygodny dyspenser / dozownik na bloku operacyjnym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pakowanie po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym z zaokrągleniem do pełnych
opakowań z górę.
Pytanie 11 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia papier z listkiem ułatwiającym otwieranie o długości 1,5
cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. opakowanie.
Pytanie 12 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczność nawilżania:
VT = 500 ml
11,1 mg / l
VT = 750 ml
12,0 mg / l
VT = 1000 ml
13,9 mg / l
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. wymiennika.
Pytanie 13 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zatyczki wykonana z medycznego PVC
Kompatybilna z drenami w rozmiarach od CH 6 do CH 35
Wyposażona w wygodny uchwyt motylkowy ułatwiający manipulowanie zatyczką
Budowa schodkowa zapewnia szczelne zamknięcie światła drenu
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Jednorazowego użytku
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Sterylizowana tlenkiem etylenu
Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. zatyczki.
Pytanie 14 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści folię poliuretanową, spełniającą pozostałe wymagania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza folię poliuretanową.
Pytanie 15 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści skalpele bezpieczne jednorazowego użytku z wysuwanymi ostrzami,

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. skalpele.
Pytanie 16 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści markery sterylizowane tlenkiem etylenu, wyrób klasy IIa?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. markery.
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Pytanie 17 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści sterylne pudełka do liczenia igieł o parametrach:

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. pudełka.
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Pytanie 18 – dotyczy pakietu nr 9, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści sterylną tackę na skalpele o parametrach:

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. tackę.
Pytanie 19 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści suche szczoteczki chirurgiczne z włosiem wykonanym z polietylenu,
gąbka z poliuretanu, listki otwierające (min. 1,5cm) w rozmiarze 90mm x 45mm x 39mm spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. szczotki.
Pytanie 20 – dotyczy pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4: Siatkę do naprawy przepuklin polipropylenową,
monofilamentową, niewchłanialną, grubość 0,32 mm, gramatura 30 g/m2,wielkość porów
max 2,31 mm, w rozmiarach zgodnych z SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. siatki.
Pytanie 21 – dotyczy pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4: Siatkę do naprawy przepuklin polipropylenową,
monofilamentową, niewchłanialną, grubość 0,40 mm, gramatura 48 g/m2, wielkość porów
max 2,98 mm, w rozmiarach zgodnych z SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. siatki.
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Pytanie 22 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1
Czy zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:
• Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
• Przestrzeń martwa: 16ml
• Waga: 9g
• Objętość oddechowa: 200-1000ml
• Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
• Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
• Złącza: 15F
• Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
• Port tlenowy: tak
• Opakowanie: papier/folia
• Jałowy: tak
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. wymiennik.
Pytanie 23 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy zamawiający dopuści sterylne szczotki
(zamiast wgłębień)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. szczotki.

o

powierzchni zapewniającej pewny chwyt

Pytanie 24 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy zamawiający dopuści szczotki pakowane zbiorczo po 100 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pakowanie po 100 sztuk w jednym opakowaniu zbiorczym.
Pytanie 25 – dotyczy pakietu nr 12, poz. 1
Czy zamawiający odstąpi od wymogu by opakowanie zbiorcze miało formę dyspensera?
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu opakowania w formie dyspensera.
Pytanie 26 – dotyczy pakietu nr 13
Wobec wątpliwości, prosimy o doprecyzowanie czy wymiary średnicy zewnętrznej 9,5 mm
i wewnętrznej 8-8,5 mm podane przez Zamawiającego dotyczą średnicy drenu do którego ma być
podłączony filtr hydrofobowy, czy też są to wymagane wymiary końcówki/króćca filtra
hydrofobowego?
Odpowiedź:
Podane wymiary przez Zamawiającego dotyczą filtra hydrofobowego.
Pytanie 27 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 1
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz.1 dopuści siatki przepuklinowe o wymaganych właściwościach
i zbliżonych parametrach: ciężar 35/m² grubość 0,60mm i porach 3,00x3,10mm lub ciężar 60/m²
grubość 0,55mm i porach 1,05x1,10mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. siatek.
Pytanie 28 – dotyczy pakietu nr 10, poz. 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz.2 wymaga wkładów workowych 1000ml w kształcie owalnym
pasujących do owalnych pojemników wielorazowych 1000ml z poz.1 oraz wkładów workowych
2000ml w kształcie okrągłym pasujących do okrągłych pojemników wielorazowych 2000ml z poz.1?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga kompatybilności poz. 2
- wkładów workowych z poz. 1 - pojemnikami wielorazowego użytku.
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Pytanie 29
Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające, jeśli wykonawca,
który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 4 rozdziału XIII SWZ oraz art. 274 ust. 1 ustawy PZP,
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków
dowodowych – aktualnych na dzień ich złożenia, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek)
wykluczenia z postępowania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Pytanie 30
Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o
wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie
korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu,
umowa zostanie do Państwa odesłana.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż umowy zawiera w trybie korespondencyjnym oraz przesyła umowy
Wykonawcom w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Pytanie 31
Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności
na 60 dni od wystawienia faktury.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy termin płatności i podtrzymuje zapisy projektowanych
postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia.
Pytanie 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby koszt odesłania reklamacji nie był przerzucany na wykonawcę
w postaci noty, a w przypadku gdy wykonawca chce reklamować otrzymany towar, zgłosi ten fakt
wykonawcy, który zorganizuje transport na swój koszt.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 33 – dotyczy pakietu nr 4
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie bardzo wytrzymałych, ultralekkich siatek
polipropylenowych, monofilamentowych - wykonanych z pojedynczych włókien o parametrach: ciężar
24g/m2, grubość ok. 0,36 mm, wielkość porów min. 6 mm2 ? Pozostałe wymagania spełnia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. siatki.
Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) w załączniku nr 5 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone
do treści umowy w sprawie zamówienia” poprzez zmianę treści w § 3 ust. 13
Jest:
Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do apteki Zamawiającego, w tym koszty transportu,
ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas transportu do miejsca dostarczenia obciążają
Wykonawcę.
Zamawiający zmienia na:
Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Apteki/Magazynu Zamawiającego, w tym koszty
transportu, ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas transportu do miejsca
dostarczenia obciążają Wykonawcę.
W załączeniu poprawny załącznik nr 5 do SWZ.
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2) w rozdziale XVI – Sposób oraz termin składania ofert poprzez zmianę pkt 2
Jest:
Termin składania ofert: 15.04.2022 r., godzina 09:00.
Zamawiający zmienia na:
Termin składania ofert: 20.04.2022 r., godzina 09:00.
3) w rozdziale XVII – Termin związania ofertą poprzez zmianę pkt 1
Jest:
Termin związania ofertą upływa w dniu 13.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Zamawiający zmienia na:
Termin związania ofertą upływa w dniu 19.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.

4) w rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert czynności związane z otwarciem ofert poprzez zmianę
pkt 1
Jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2022 r., o godz. 10:00.
Zamawiający zmienia na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2022 r., o godz. 10:00.

dokument zatwierdzony przez:
Głównego Księgowego
p.o. Dyrektora ds. Finansowych
Tomasza Bartosza

Rozdzielnik:
1. https://bip2.szpitalruda.pl/13-smrs-22
2. a/a
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