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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 30.11.2020 r. 
Znak sprawy: 11/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: elektrody do pomiaru rzutu serca, filtry do respiratora Puritan Bennett 560, 
igła – motylek, płytki, worki stomijne, podkłady chłonne, ręczniki, kocyk do okrycia pacjenta, rękawiczki 
chirurgiczne i diagnostyczne, trokary, akcesoria laparoskopowe, zestawy opatrunkowe, nożyczki jednorazowe, 
akcesoria do elektroterapii, dozownik tlenowy, woda do nawilżania tlenu, akcesoria do laparoskopii, taśma 
kinezjologiczna i. in.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 600554-N-2019 z dnia 
16.11.2020  r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 3) 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł motylkowych z 
zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym  pochodzących od innego producenta niż Becton Dickinson Vacutainer. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 3) 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł motylkowych z 
zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym  21Gx3/4 x 7 tj 0,8 x 19 mm z dł. drenu 18 cm pakowanych po 50 szt/op. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 3) 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wyłącznie igieł motylkowych, 
czy dodatkowo należy zaoferować probówki próżniowe -jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie ich w oddzielnej 
pozycji asortymentowej oraz o podanie ilości, pojemności i rodzaju odczynnika w probówce. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest sama igła motylek. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 3) 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia igieł motylkowych połączonych 
fabrycznie z uchwytem, a jeśli nie to czy uchwyt ma być dostarczony oddzielnie – jeśli tak to prosimy o 
wyszczególnienie ich w oddzielnej pozycji asortymentowej oraz o podanie ilości. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia igieł połączonych fabrycznie z uchwytem. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 3) 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia igieł motylkowych połączonych 
fabrycznie z uchwytem, a jeśli nie to czy uchwyt ma być dostarczony oddzielnie – jeśli tak to prosimy o 
wyszczególnienie ich w oddzielnej pozycji asortymentowej oraz o podanie ilości. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 3) 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest sama igła motylek Vacutainer Safety-Lok 21Gx3/4 x 
7 (0,8x19mmx178mm), pasująca do systemu pobierania krwi Vacutainer. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest sama igła motylek. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 3) 
Czy Zamawiający wymaga igły pochodzącej od tego samego Producenta, co opisany w przedmiocie zamówienia 
zamknięty system pobierania krwi, gwarantującej pełną kompatybilność kompletnego zestawu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby zaoferowana igła była kompatybilna z opisanym zamkniętym systemem pobierania 
krwi. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości 
wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w 
celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający 
trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600ml, Powierzchnia pokryta włókniną 
polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład 
chłonny o gramaturze 125g /m². ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm bibułowo-foliowe wzmocnione 48 nitkami, 
gramatura 23g/m2(+/-2g/m2) (papier) + 17g/m2(+/-2g/m2) (folia PE), o chłonności 140ml? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 5, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z foli polietylenowej o gramaturze 0,025mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 5, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści kocyk w rozmiarze 110x210cm, złożony z 3 warstw: warstwy zewnętrzne wykonane z 
włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy o gramaturze 50g/m2, w rozmiarze 40x70cm, pakowany a’50szt? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze 30x40cm, pakowany a’50szt? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic lateksowych 
diagnostycznych, posiadających grubość na palcu 0,14 mm, na mankiecie 0,09 mm oraz lepszy poziom AQL = 1,0, 
siła zrywu min. 9N wg EN 455 - potwierdzone raportem od producenta. Rękawice przebadane na przenikanie 
substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz EN 374-4 – 14 substancji (w tym 9 na 6 poziomie). 
Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu Zamawiającego, aby rękawice były pozbawione dodatków 
chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD.  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 



3 

 

Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 6, poz. 2) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych 
diagnostycznych, posiadających grubość na palcu 0,12 mm,  na dłoni 0,08 mm. Zgodne z normami EN ISO 374-1, 
EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-
5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978 potwierdzone raportem od producenta. Rękawice 
dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz Deklaracją Zgodności 
od producenta. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem 
metodą HPLC – raport wydany przez producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium. Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 6, poz. 3) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, 
lateksowych, pudrowanych, teksturowanych, posiadających grubość na palcu 0,23-0,24 mm, na dłoni 0,20-0,21 
mm, mankiecie 0,19-0,20 mm; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 40 μg/g i średnia siła zrywu przed 
starzeniem min. 16N (raport od producenta z wykonanego badania wg EN 455). Rękawice odporne na 
przenikanie: 2 substancji chemicznych (96 % kwas siarkowy na 1 poziomie oraz 40% wodorotlenek soku na 4 
poziomie) zgodnie z EN 374-3 oraz dodatkowo: 4% chlorheksydyna na 6 poziomie, 2.4% aldehyd glutarowy na 6 
poziomie, 37% formaldehyd na 6 poziomie, 3% nadtlenek wodoru na 6 poziomie. Jednocześnie prosimy o 
odstąpienie od wymogu zgodności z EN ISO 374-5 oraz ASTM D3577. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 6, poz. 4) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, 
lateksowych, bezpudrowych, teksturowanych, posiadających grubość na palcu 0,23-0,24 mm, na dłoni 0,20-0,21 
mm, mankiecie 0,19-0,20 mm; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 10 μg/g i średnia siła zrywu przed 
starzeniem min. 16N (raport od producenta z wykonanego badania wg EN 455). Rękawice odporne na 
przenikanie: 2 substancji chemicznych (96 % kwas siarkowy na 1 poziomie oraz 40% wodorotlenek soku na 5 
poziomie) zgodnie z EN 374-3. Ponadto rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 
(9 substancji). Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z EN ISO 374-5 oraz  ASTM D3577. 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 8) 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane narzędzia jednorazowego użytku były zgodne z obowiązującą normą 
PN EN ISO 15223-1? Norma EN 980 – została wycofana i zastąpiona normą PN EN ISO 15223-1. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 8, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy z miską nerkowatą o takiej samej pojemności lecz nieznacznie 
innym wymiarze - 21,1 x 10,7 x 3,68 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 8, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki do pępowiny zagięte o długości zgodnej z wymaganiami tj. 145 mm, lub proste 
o długości 170 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 8, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki do episiotomii pakowane a’1 w dyspenserze zbiorczym po 25 szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 8, poz. 6) 
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Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 140 mm (+/-5), pakowane w torebkę papierowo-foliową bez karty 
kontrolnej w postaci naklejki? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 8, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne o długości 150mm zgodne z wymaganiami zapakowane w torebkę 
papierowo-foliową bez karty kontroli w postaci naklejki? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 8, poz. 8) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie pozycji nr 8 – igła kulkowa w ilości 1 op.?    
Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty w zakresie tego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 8, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 125 mm, zapakowaną w torebkę papierowo-foliową bez karty 
kontroli w postaci naklejki? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 11) 
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie akcesoria laparoskopowe, a zwłaszcza uszczelki i gwoździe do systemu 
trokarów oraz rączki i wkłady robocze do narzędzi laparoskopowych były kompatybilne z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem do laparoskopii firmy RUDOLF? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 11, poz. 3 i 4) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania uszczelki zewnętrzne (pakiet 11, pkt 3 i 4) które posiadają certyfikacje 
jako składnik/element składowy trokara będącego wyrobem medycznym, ale producent nie certyfikował ich jako 
oddzielny wyrób medyczny i tym samym mają 23% stawkę VAT? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający odstąpi do wymogu, aby złożone pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie musiało 
wskazywać zamówienie publiczne, którego dotyczy złożona oferta? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 29 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej 
podpisami elektronicznymi, bądź przedłużenie terminu składania ofert o min. 1 dzień roboczy. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 30 (dot. § 2 ust. 6) 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §2 ust. 6 wzoru umowy.   
Odpowiedź:  
Zamawiający niw wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 31 (dot. § 2 ust. 7) 
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Zwracamy się z prośbą o modyfikację §2 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie elektronicznej formy komunikacji 
e-mail. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
Powiadomienia o zamówieniu i jego realizacji mogą być dokonane w formie faksowej, pisemnie lub e-mailem. 
 
Pytanie 32 (dot. § 2 ust. 11) 
Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 11 o treści: „Zamawiający 
zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy 
i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”   
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 33 
Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 3 ust. 6 umowy, czy 
Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 34 
Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 7 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany 
stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie 
aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena 
brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga 
formy aneksu.”  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 35 
Zważywszy na treść § 3 ust. 12 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w 
SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź:  
Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego 
zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 3 ust. 12 głównych postanowień 
umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 36 
Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 12  projektu umowy poprzez dookreślenie minimalnego poziomu realizacji 
umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego 
zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 3 ust. 12 głównych postanowień 
umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 37 
Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 17 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.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”? 
Odpowiedź:  
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 39 
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Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do 
wysokości 0,5 Wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień roboczy 
zwłoki. Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej 
do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 
Odpowiedź:  
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 
treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”?   
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 41 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 
1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?  
Odpowiedź:  
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 42 
Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 43 
Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem 
wyjątków umową przewidzianych.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 44 
Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający 
zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy 
i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 45 
„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej 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.”  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ. 
 

Dyrektor 
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Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


