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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2/2011
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury
medycznej

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na
stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1
Prosimy o wyjaśnienie o jakie mankiety chodzi w pozycjach 8 i 9. Czy mają to być mankiety do
ciśnieniomierzy zegarowych, czy też mankiety do kardiomonitorów? W drugim przypadku prosimy
o rozważenie wyłączenia pozycji do osobnego zadania oraz wskazanie typów kardiomonitorów.
Odpowied ź
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ tj. mankiety do ciśnieniomierza.

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 11
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 1 elektrody prostokątnej, na bazie pianki polietylenowej, z
żelem stałym bądź płynnym (prosimy o wskazanie, jakiego żelu oczekuje Zamawiający), o wymiarach 55
mm x 40 mm, z podłużnym wycięciem do mocowania kabla.
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza elektrody prostokątne na bazie pianki polietylenowej z żelem stałym, z podłużnym
wycięciem do mocowania kabla.

Pytanie 3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 7 papieru z kratką w kolorze czerwonym /
różowym.
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza w pozycji 7 Papier Ekg Ascard B5 również w kolorze czerwonym/różowym.

Pytanie 4.  Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 10 papieru o długości 20 m. Wedle naszej
wiedzy taką długość posiada produkowany obecnie oryginalny papier Mitsubishi.
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza papier o długości 20m z odpowiednim przeliczeniem długości.

Pytanie 5. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycjach 12 i 13 żelu przeznaczonego zarówno do
badań USG, jak i KTG. Chcemy zaoferować sprawdzony w wielu placówkach służby zdrowia żel polskiego
producenta Centrum Medicum Poland – „Żelpol USG”.
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza w poz. 12 żel przeznaczony zarówno do badań USG jak i KTG.
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Pytanie 6. Dotyczy zadania nr 14
Prosimy o wyjaśnienie, o jakie rękawice chodzi w pozycji 4 - pudrowane, bezpudrowe, bezpudrowe
z wewnętrzną warstwą polimerową?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga rękawic niealergicznych/hypoalergicznych bezpudrowych.

Pytanie 7.  Czy w pozycji 10 przez rękawice „beztalkowe” Zamawiający rozumie rękawice „bezpudrowe”?
Odpowied ź:
Zamawiający przez rękawice „beztalkowe” rozumie rękawice „bezpudrowe”.

Pytanie 8. Dotyczy zadania nr 16
Prosimy o rozważenie przeniesienia pozycji 4 i 5, zawierających elektrody do EKG, do pakietu (zadania)
11, w którym, w pozycji 1, są już elektrody EKG jednorazowego użytku.
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 9. Dotyczy umowy
Prosimy o dopuszczenie proporcjonalnej zmiany ceny (wyłącznie brutto) oferowanych wyrobów
w przypadku zmiany stawki podatku VAT - także przed upływem okresu niezmienności cen. Stawki
podatków są czynnikami cenotwórczymi, które są całkowicie niezależne od wykonawcy.
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i Wzorem Umowy.

Pytanie 10. Czy Zamawiający w Zadaniu 15 poz. 21 "szczoteczka cytologiczna , jałowa do pobierania
próbek do cytologii i wymazów z szyjki macicy j.u. typ miotełkowe" miał na myśli szczoteczki umożliwiające
pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to
szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki
macicy?
Odpowied ź:
Szczoteczki „miotełkowe” umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy,
kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia
zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Pytanie 11. Czy Zamawiający w Zadaniu 15 poz. 21 „szczoteczka cytologiczna, jałowa do pobierania
próbek do   cytologii i wymazów z szyjki macicy j.u. typ miotełkowe” wymaga posiadania wykazu badań
klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów
cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne ?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12.  Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w Zadaniu 15 poprzez wymóg dopisania do
Formularza cenowego dodatkowo do rubryki „Producent” nazwy handlowej i nr katalogowego
oferowanego produktu. Prośbę swą motywujemy , tym iż dodatkowe rubryki umożliwią identyfikację
i weryfikację produktu podczas dostawy.

Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza w Formularzu cenowym użycie nazwy handlowej i nr katalogowego oferowanego
produktu przez Wykonawcę. Nie jest to jednak wymogiem podlegającym ocenie przez Zamawiającego.

Pytanie 13. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. & 3 pkt. 1 oraz
Dyrektywy 93/42/EWG zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów SIWZ poprzez
wymóg dołączenia przez wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w Zadaniu 15
poz. 21 „szczoteczka cytologiczna, jałowa do pobierania próbek do cytologii i wymazów z szyjki
macicy j.u. typ miotełkowe” pozwalające na identyfikację konkretnego wyrobu dopuszczonego do
obrotu na terytorium RP.

Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie 14. Czy Zamawiający wydzieli z Zadanie 15 poz. 21 „szczoteczka cytologiczna, jałowa do
pobierania próbek do cytologii i wymazów z szyjki macicy j.u. typ miotełkowe” do odrębnego pakietu?

Utworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie korzystniejszej oferty oraz, co jest bardzo istotne:
szczoteczka do pobierania wymazów jest przyrządem diagnostycznym, a nie pomocniczym mającym
przynieść konkretne i wymierne rezultaty, dlatego jej rola w ocenie stanu zdrowia jest bardzo wysoka, gdyż
na podstawie bezpiecznego i prawidłowego pobrania wymazu można ocenić stan zdrowia kobiety jak
również postawić prawidłową diagnozę, na czym zapewne zależy również Zamawiającemu.
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15.  Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z zadania na 7 pozycji 2 i utworzenie
z niej osobnego pakietu.
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
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