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Samodzielny Publiczny  

Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 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 27 czerwca 2017 r. 
Znak sprawy: 05/2017 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: cewniki, filtry do respiratora, igły, końcówka noża harmonicznego, wyroby do 
stomii, wyroby do tlenu, komora wilgotna, osłona oka, i. in.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 535835-N-2017 z dnia 21.06.2017 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 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki 
stomijne/urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w 
opakowaniu handlowym, cewnik zewnętrzny silikonowy pakowany pojedynczo, łącznie 30 sztuk w opakowaniu 
zbiorczym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn 
znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w 
przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co 
uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura 
dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na 
adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy 
do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 36-38) 
Czy Zamawiający oczekuje że cewnik będzie pakowany w jednym oryginalnym opakowaniu producenta ze 
strzykawką z 10% roztworem gliceryny gwarantującym bezpieczeństwo wypełnienia balonu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, poz. 36-38) 
Prosimy o sprecyzowanie, czy cewnik ma być całkowicie przeźroczysty, co pozwala na kontrolę barwy 
gromadzonej wydzieliny? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 39-45) 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg 
oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 39-40, 42-45) 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadających 
nieprzeźroczysty konektor z bocznym oznaczeniem dostosowanym do rozmiaru cewnika. Nadmieniamy, że 
półprzeźroczysty konektor cewnika nie ma uzasadnienia klinicznego, gdyż w/w cewniki są podłączane m.in. do 
drenów wyposażonych w nieprzeźroczyste łączniki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 46) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego cewnika do podawania tlenu przez nos 
pakowanego w opakowanie folia-folia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 46) 
Prosimy o doprecyzowanie czy dla zwiększenia komfortu pacjenta Zamawiający wymaga, aby cewnik do 
podawania tlenu przez nos był wolny od DEHP i BPA, z oryginalnym nadrukiem na opakowaniu jednostkowym 
potwierdzającym te cechy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 50, 51) 
Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik posiadał 4 otwory drenujące zwiększające powierzchnię drenującą i 
zapewniające bezpieczeństwo odpływu moczu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 50, 51) 
Czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 3) 
Igłę Hubera w rozmiarze 20G, średnica 0,9mm, długość 20 lub 25mm,? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 3) 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 1 igły do wkłucia dostępowego – bezrdzeniowa (igła z 
ostrzem Hubera z podziałką paskową i odłączanymi skrzydełkami) o rozm. 18 G x 90 mm (3 ½). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 4) 
Czy w celu zwiększenia możliwości operacyjnych Zamawiający dopuści do zaoferowania (oprócz wymaganej 
końcówki o długości ramienia 36cm) również końcówkę o długości ramienia 23cm? Pozostałe parametry bez 
zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 4) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 4: Jednorazową końcówkę do noża harmonicznego dł. 
ramienia 35 cm, śr. 5-5,5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i var (odpowiednik min). 
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. 
Końcówka kompatybilna jest z generatorem ultradźwiękowym USG-400. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 4) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 4: Jednorazową końcówkę do noża harmonicznego dł. 
ramienia 35 cm, śr. 5-5,5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i var (odpowiednik min). 
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. 
Końcówka kompatybilna jest z generatorem ultradźwiękowym USG-400. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 4) 
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 generatora ultradźwiękowego USG-400 w ramach 
umowy użyczenia na czas trwania kontraktu, który jest kompatybilny z oferowanymi przez nas rozwiązaniami. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1, 3, 4, 5, 6) 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuszcza: 
Poz. 1 płytkę do worków stomijnych rozmiar do docięcia 60/10-55mm 
Poz. 3 worek kolostomijny jednoczęściowy, zamknięty, rozmiar do docięcia 15-55mm 
Poz. 4 worek urostomijny dwuczęściowy rozmiar 60mm 
Poz. 5 worek urostomijny jednoczęściowy rozmiar do docięcia 10-45mm 
Poz. 6 cewnik zewnętrzny silikonowy jednoczęściowy, rozmiar 23mm, 28mm, 31mm, 35mm oraz 40mm 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 7 (7.1 oraz 7.2) do oddzielnego pakietu, gdyż nie jest to sprzęt 
stomijny, umożliwi to składanie większej ilości konkurencyjnych ofert 
Odpowiedź: 
Poz. 1 – Zgodnie z SIWZ. 
Poz. 3 – Zgodnie z SIWZ. 
Poz. 4 – Zgodnie z SIWZ. 
Poz. 5 – Zgodnie z SIWZ. 
Poz. 6 – Z godnie z SIWZ. 
Poz. 7 – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 5, poz. 4) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka urostomijnego w rozmiarze 55mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka w rozmiarze 13-60mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 5, poz. 7) 
Z uwagi na odrębność produktów opisanych w punktach 7.1 oraz 7.2 (podpaska mosznowa) zwracamy się z 
prośbą do zamawiającego o wyłączenie tych pozycji do odrębnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1) 
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania wkłady 2l i 3l, z 
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proszkiem żelującym,do połączenia szeregowego, wyposażone w 2 uchwyty w postaci pętli, bez kodowania 
kolorem, konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na 
czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 7, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści dozownik tlenu z przepływem 0-15 l/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz 2, 3 wymaga zastosowania wody do wielu pacjentów oraz potwierdzenia tego 
parametru w deklaracji producenta? Rozwiązanie takie w sposób znaczący ogranicza koszty stosowania wody. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Czy Zamawiający wymaga  w pakiecie 7 poz 2,3 aby opakowanie pozostawało sterylne w zależności od rodzaju 
terapii: od 5 dni (nebulizacja mechaniczna), do 77 dni (zwykła zimna terapia tlenowa) – poświadczone deklaracją 
i oświadczeniem producenta? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500ml 
ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pojemnik 500ml wyłącznie w pozycji nr 3, ale wymaga przeliczenia ilości do pełnych 
opakowań w górę. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyraźnego, oryginalnie nadrukowanego oznaczenia na 
opakowaniu jednostkowym wskazującego na jednorazowe przeznaczenie produktu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Prosimy o dopuszczenie podania ceny za 10 ml produktu z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu 
cenowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2) 
Czy Zamawiający wymaga  w pakiecie 7 poz 2 dopuści wodę do nawilżania tlenu 325 ml ? Obecnie taką pojemność 
stosuje Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale wymaga przeliczenia ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści sterylną wodę do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 325 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale wymaga przeliczenia ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 7, poz. 3) 
Czy zamawiający dopuści sterylną wodę do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza, ale wymaga przeliczenia ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 7, poz. 3) 
Czy Zamawiający wymaga  w pakiecie 7 poz 3 dopuści wodę do nawilżania tlenu 500 ml ? Obecnie taką pojemność 
stosuje Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale wymaga przeliczenia ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 9, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelki spełniającej wszystkie wymagane parametry pakowanej 
po 40szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 9, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu jednodniowego spełniającego wszystkie wymagane 
parametry bez wkładu (membrany silikonowej)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 
2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
było: 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy przesłać na adres: SP WZOZ MSW w Bydgoszczy ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz lub 
złożyć w siedzibie zamawiającego sekretariat Dyrektora pok. nr 506 SP WZOZ MSW w Bydgoszczy w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2017 r. do godz.0830 (decyduje data i godzina wpływu oferty). 
Oferta musi być opisana w sposób określony w rozdz. X ust.10. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca. 

2. Zmiana i wycofanie oferty: 
1) Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiana do 
oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w 
zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej (patrz rozdz. X ust. 10) z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

2) Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
który wprowadził zmianę.  

3) Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty 
wpłynie do zamawiającego przed upływem  terminu  składania ofert. Do składanego oświadczenia należy 
dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania 
wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2017 r. o godz. 0900 w siedzibie zamawiającego pokój nr 530. Otwarcie 
ofert jest jawne. 

 
jest: 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
1. Oferty należy przesłać na adres: SP WZOZ MSW w Bydgoszczy ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz lub 

złożyć w siedzibie zamawiającego sekretariat Dyrektora pok. nr 506 SP WZOZ MSW w Bydgoszczy w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017 r. do godz.0830 (decyduje data i godzina wpływu oferty). 
Oferta musi być opisana w sposób określony w rozdz. X ust.10. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca. 

2. Zmiana i wycofanie oferty: 
1) Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiana do 
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oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w 
zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej (patrz rozdz. X ust. 10) z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

2) Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
który wprowadził zmianę.  

3) Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty 
wpłynie do zamawiającego przed upływem  terminu  składania ofert. Do składanego oświadczenia należy 
dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania 
wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2017 r. o godz. 0900 w siedzibie zamawiającego pokój nr 530. Otwarcie 
ofert jest jawne. 

 
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 
SP WZOZ MSW w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 
 


