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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego PCMG/P-49/2018 na zakup i dostawę materiałów medycznych 
oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb 
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. 

 
 
I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania 
wykonawcy: 
 
 
Pytanie 1 
Część 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 3 z pakietu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycję 3 z Części nr 4 i utworzy Część nr 8 - przyrządy do 
anestezji i resuscytacji – rurki II i nada dotychczasowej Części nr 4 nazwę – przyrządy do anestezji i 
resuscytacji – rurki I 
 
Pytanie 2 

Część 1, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna 
asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana 
wartość brutto ma być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 3 

Część 1, poz. 3,5 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna 
asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana 
wartość brutto ma być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 4 

Część 1, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna 
asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana 
wartość brutto ma być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 5 

Część 3, poz. 4 

Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy 
materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry.  pakowaną w rolce w odcinkach 
o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją 
obsługi na opakowaniu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
Treść przed zmianą: 
„… rozciągliwego paska gumy syntetycznej …” 
Treść po zmianie: 
„… rozciągliwego paska gumy syntetycznej lub TPE …” 

 

Pytanie 6 

Część 3, poz. 4 

Prosimy o wydzielenie poz.4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi 

 

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycję 4 z Części nr 3 i utworzy Część nr 9 – inne materiały 
medyczne II i nada dotychczasowej Części nr 3 nazwę – inne materiały medyczne I. 

Pytanie 7 

Część nr 5, poz. 2-3 

Prosimy o wydzielenie poz.2-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi 

 

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycje 2-3 z Części nr 5 i utworzy Część nr 10 – jednorazowe 
materiały medyczne III. 

 

Pytanie 8 

Część nr 5, poz. 3 

Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. 0,5-0,8 litra, 1 litr oraz 2 litry? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojemników o poj. 0,5-0,8l. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 9 

Część 7, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna 
asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana 
wartość brutto ma być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 10 

Część 7, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania o dowolnej ilości pod warunkiem, że ilość ogólna 
asortymentu w danej pozycji nie będzie mniejsza niż określona przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku. Oferowana 
wartość brutto ma być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 11 

Część nr 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści aerozol do utrwalania rozmazów ginekologicznych w opakowaniu 200ml z 
przeliczeniem ilości na 16,5 opakowania? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
Treść przed zmianą: 
„… Opakowanie 150ml” 
Treść po zmianie: 
„… Opakowanie 150-200ml” 
 
 
Pytanie 12 

Część nr 1, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe ze szlifowanymi krawędziami? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
Treść przed zmianą: 
„… Gładkie brzegi …” 
Treść po zmianie: 
„… Szlifowane krawędzie …” 
 
Pytanie 13 

Część nr 1, pozycja 6 
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Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz o długości ok. 52mm? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu. Zamawiający wymaga dostarczenia 
sterylnego zaciskacza o długości 55mm. 

 
Pytanie 14 

Część nr 3, pozycje 1 - 2 

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem 7cm / 10cm, jak na poniższym zdjęciu? 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu. Zamawiający wymaga dostarczenia 
przedłużaczy z dodatkowym portem do wstrzyknięć. 

 

Pytanie 15 
Część 1 pozycja 6 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskaczy do pępowiny sterylnych, czyli o wyższej 
klasie czystości niż wymagane opisem mikrobiologicznie czyste, kolor biały, jednorazowego użytku, 
pakowane pojedynczo, długość ramion 5 cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu. Zamawiający wymaga dostarczenia 
sterylnego zaciskacza o długości 55mm. 
 
Pytanie 16 
 
Część 2 pozycja 4  
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie pozycji 4 na 3 odrębne, z których każda będzie 
zawierała konkretny rozmiar szyny i będzie osobno wyceniona? 
 

Szyna typu Kramer 
Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 
stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, 

Rozmiar: 
1000/1500mm/100mm;   
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pakowany pojedynczo. 

Szyna typu Kramer 
Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 
stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, 
pakowany pojedynczo. 

Rozmiar: 
1500mm/70mm 

Szyna typu Kramer 
Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 
stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, 
pakowany pojedynczo. 

Rozmiar: 
500mm/60mm   

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie pozycji 4 na 3 odrębne. W związku z 
udzieleniem odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Część 2 pozycja 5  
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie pozycji 5 na 2 odrębne, z których każda będzie 
zawierała konkretny rozmiar szyny i będzie osobno wyceniona? 
 

Szyna aluminiowa palcowa 
produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z 
gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję 
wytrzymałą na modelowanie.  

Rozmiar:  
200 mm/20mm  
 

Szyna aluminiowa palcowa 
produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z 
gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję 
wytrzymałą na modelowanie.  

Rozmiar:  
250mm/20 mm  

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie pozycji 5 na 2 odrębne. W związku z 
udzieleniem odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 18 
 
Część 2 pozycja 4 i 5 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i 5 i utworzenie z nich odrębnego zadania? 
Pozwoli to na złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty 
przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycje 4 i 5  z Części nr 2 i utworzy Część nr 11 – różne 
materiały medyczne III. 
 
Pytanie 19 
Część 3 pozycja 3 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie precyzyjnego regulatora przepływu do płynów 
infuzyjnych i lipidów, zakres regulacji 10-250 ml/h, długość drenu 140-180cm, zastawka bezzwrotna 
zapobiegająca cofaniu się krwi do zestawu, zestaw posiadający 15um filtr płynu, stały przepływ 
kroplowy, regulacja niezależna od drenu, zacisk przesuwany dla krótkich przerw w infuzji, skala w 
kształcie koła, końcówka lock z wstawką lateksową do dodatkowych wstrzyknięć, opakowanie 
folia\papier? 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i utworzenie z niej odrębnego zadania? 
Pozwoli to na złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty 
przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie wyżej wymienionego produktu. 
Zamawiający wydzieli pozycje 3 z Części nr 3 i utworzy Część nr 12 – inne materiały medyczne III. 
 
Pytanie 20 
Część 3 pozycja 4 
 
Czy Zamawiający miał na myśli 75 opakowań stazy jednorazowej a’ 25 sztuk na rolce? 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania? 
Pozwoli to na złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty 
przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający jasno określił Zapotrzebowanie orientacyjne w wielkości 75 szt. 
Zamawiający wydzieli pozycję 4 z Części nr 3 i utworzy Część nr 9 – inne materiały medyczne II i 
nada dotychczasowej Części nr 3 nazwę – inne materiały medyczne I. 
 
Pytanie 21 
Część 5 pozycje 1-4 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę każdej pojemności pojemników jako oddzielnej pozycji? 
Ceny pojemników różnią się w zależności od ich pojemności, w związku z czym będzie to korzystne 
finansowo dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę każdej pojemności pojemników jako oddzielnej 
pozycji. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Część 5 pozycja 2 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na wycinki przeznaczonych do badań 
histopatologicznych o pojemności 2500ml oraz 5000ml, wykonanych z tworzywa sztucznego, kolor 
pojemnika biały? 
Czy nie zaszła pomyłka, gdyż obecny opis wskazuje na pojemniki na odpady medyczne, nie pojemniki 
na wycinki? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące rozmiaru oferowanych pojemników. 
Zamawiający zmienia wymagania dotyczące koloru  na kolor biały. 
 
Pytanie 23 
Część 5 pozycja 2 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i utworzenie z niej odrębnego zadania? 
Pozwoli to na złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty 
przez Zamawiającego. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę każdej pojemności pojemników jako oddzielnej pozycji? 
 
Odpowiedź: Zamawiający udzielając odpowiedzi na Pytanie 7 wydzielił pozycje 2-3 z Części nr 5 i 
utworzył Część nr 10 – jednorazowe materiały medyczne III. 
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z nowo utworzonej Części nr 10 pozycji 1 (a, b) i utworzy 
Część nr 13 – jednorazowe materiały medyczne IV. 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę każdej pojemności pojemników jako oddzielnej pozycji. W 
związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 24 
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Część nr 2 
 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części nr 2 w pozycji 1 oraz 3 kołnierza 
ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym 
oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. 
Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy   w co najmniej trzech najbardziej 
newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały 
wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed 
wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie 
podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci 
(3 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i 
kontrolę tętna   na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo 
poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażniani skóry. Nie posiada 
lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla 
promieni RTG oraz kompatybilne z CT   i MRI.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w 
tym zakresie. 
 
Pytanie 25 
 
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 1 poz. 5  szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego 
pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym 
wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów 
cytologicznych? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 


