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        Parczew, dnia  05.12.2011

Sekcja Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/6/2011
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 do zadania nr 21
Czy zamawiający w pakiecie 21 pozycji 1 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler
liniowy tnący z wbudowanym nożem, wstępnie załadowanym ładunkiem o wysokości otwartej zszywki
3,85mm oraz linii zszycia 55mm. W obecnym opisie zamawiający wskazuje jednoznacznie na wyroby
jednego producenta, które są technologicznie stare i nie zawierają podstawowych systemów
zabezpieczających co więcej ich koszt znacząco przewyższa koszt staplera jednorazowego
zawierającym ładunek?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 do zadania nr 21
Czy zamawiający w pakiecie 21 pozycji 2 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler
okrężny o średnicy 28mm wraz z ładunkiem. W obecnym opisie zamawiający wskazuje jednoznacznie
na wyroby jednego producenta, które są technologicznie stare i nie zawierają podstawowych systemów
zabezpieczających, co więcej ich koszt znacząco przewyższa koszt staplera jednorazowego
zawierającym ładunek?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3 do zadania nr 21
Czy zamawiający w pakiecie 21 pozycji 3 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler
okrężny o średnicy 31mm wraz z ładunkiem. W obecnym opisie zamawiający wskazuje jednoznacznie
na wyroby jednego producenta, które są technologicznie stare i nie zawierają podstawowych systemów
zabezpieczających, co więcej ich koszt znacząco przewyższa koszt staplera jednorazowego
zawierającym ładunek?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 do zadania nr 21
Czy zamawiający w pakiecie 21 pozycji 4 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler
liniowy, wstępnie załadowanym ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm oraz linii zszycia
60mm. W obecnym opisie zamawiający wskazuje jednoznacznie na wyroby jednego producenta, które
są technologicznie stare i nie zawierają podstawowych systemów zabezpieczających co więcej ich
koszt znacząco przewyższa koszt staplera jednorazowego zawierającym ładunek?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.



www.spzozparczew.pl  05.12.2011r.     Strona 2 z 4

Pytanie 5 do zadania nr 21
Czy zamawiający w pakiecie 21 pozycji 5 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler
liniowy, wstępnie załadowanym ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 4,5mm oraz linii zszycia
60mm. W obecnym opisie zamawiający wskazuje jednoznacznie na wyroby jednego producenta, które
są technologicznie stare i nie zawierają podstawowych systemów zabezpieczających co więcej ich
koszt znacząco przewyższa koszt staplera jednorazowego zawierającym ładunek?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6 do zadania nr 21
Czy zamawiający w pakiecie 21 pozycji 6 dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler
okrężny o średnicy 31mm wraz z ładunkiem?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7 do zadania 17, poz. 22-23
"Czy Zamawiający w pozycji 22-23 wymaga, aby zestawy (tak jak dotychczas używane przez
Zamawiającego) były pakowane na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu?”
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza zestawy z poz. 22-23 pakowane na jednej, sztywnej tacy.

Pytanie 8 do zadania 22, poz. 42
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 22 pozycja 42 sterylnego przyrządu Ekstra Spike
Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry
kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą
otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej
powierzchni, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 9 do zadania nr 3 poz. 5-13
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający opisując cewniki do odsysania z dwoma otworami ma na myśli
cewniki, które posiadają jeden otwór centralny i dwa otwory boczne czy jeden otwór centralny i jeden
otwór boczny?
Odpowied ź:
Zamawiający jako cewnik do odsysania z dwoma otworami bocznymi rozumie: jeden otwór centralny i
dwa otwory boczne.

Pytanie nr 10 do zadania nr 13 poz. 3, 4
Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV.
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie  nr 11 do zadania nr 14 poz. 2, 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękawice foliowe posiadały wyprofilowane palce? Pozwoli to
na udział większej liczbie oferentów i uzyskania przez szpital bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12 do zadania nr 14 poz. 4-9, 11-12
Zamawiający w opisie podaje, iż wymaga rękawiczek lateksowych niealergicznych / hypoalergicznych.
Do produkcji rękawiczek wykorzystywany jest lateks naturalny. Pod względem chemicznym głównymi
składnikami, które powodują uczulenia są białka lateksu. W większości zostają one usunięte podczas
przetwarzania wyrobów lateksowych, ale nawet śladowa ich ilość może wywołać alergię. Z tego
powodu, w rzadkich przypadkach, rękawice lateksowe mogą wywoływać działania alergizujące.
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od zapisu „niealergiczne/hypoalergiczne” w w/w
pozycjach.
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie nr 13 do zadania nr 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do lekó 30ml w op. 75szt. w ilości 2000op.?
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniach po 75 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 14 do zadania nr 15 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów o dł. 160mm i średnicy 4,5mm?
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza pałeczki do wymazów o dł. 160mm i średnicy 3mm – 4,5mm.

Pytanie nr 15 do zadania nr 15 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści szyna Kramera 500x70 lub 800x100?
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza Szyna Kramer  500mm × 70mm – 100mm.
Pytanie nr 16 do zadania nr 15 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści szyny palcowe z gąbką 20x250?
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza szyny palcowe z gąbką 20mm x 250mm - 260mm.

Pytanie nr 17 do zadania nr 16 poz. 3, 6, 8, 9, 17,  18, 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji? Wydzielenie tej pozycji? Wydzielenie tej
pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez szpital bardziej konkurencyjnych
cenowo ofert
Odpowied ź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 do zadania nr 22 poz. 30, 33, 34
Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul
dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp tj.  zgodny z normą polską kaniul
dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników
w milimetrach, odpowiadające temu rozmiarowi w jednostce Gaug’a oraz temu samemu kolorowi
identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach
średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1
ustawy. Prosimy więc o dopuszczenie:
-poz. 30- 14G 2,0 x 45mm pomarańczowy
-poz. 33- 20G 1,1 x 32mm różowy
-poz. 34- 22G 0,9 x 25mm niebieski
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza:
Poz. 30 (po modyfikacji poz.23) Kaniula Venflon Nr 14G 2,1-2,0 x 45mm pomarańczowy
Poz. 33 (po modyfikacji poz.26)  Kaniula Venflon Nr 20G 1,0 - 1,1 x 32mm różowy
Poz. 34 (po modyfikacji poz.27)  Kaniula Venflon Nr 22G 0,8 – 0,9 x 25mm niebieski

Pytanie nr 19 do zadania nr 22 poz. 35
Prosimy o dopuszczenie kaniul 24G 0,7 x 19mm. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza w poz. 35 (po modyfikacji poz. 28) Kaniula Venlon Nr 24G 0,7 x 19-20mm
żółty.

Pytanie nr 20 do zadania nr 22 poz. 1,2,4,5,6,7,23, 28,37,38,39,40,41,43,44
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział
większej liczbie oferentów i uzyskanie przez szpital bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 21, dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 1 ust. 5 wzoru mowy na: „Wykonawca zobowiązuje się
do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy w odpowiednich opakowaniach oraz
transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. W przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy tj.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, brak importu
do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie wyroby
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o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelkie możliwe działania w celu ustalenia
czy na rynku wyrobów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe
wyroby (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich
pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego wyrobu, nie może być wyższa
od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 6. Zapewnienie ciągłości dostaw nie
obejmuje sytuacji kiedy Zamawiający nie uregulował w terminie wyznaczonym w umowie należnych
płatności."
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie nr 22, dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust, 1.2) wzoru mowy na: "w wysokości 0,2% wartości nie
dostarczonego w terminie wyrobu, za każdy dzień zwłoki, w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie
mniej niż 5 zł"
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie nr 23, dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 1.3) wzoru mowy na;
"za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa
w § 4 ust. 1 i 2 w wysokości 0,2% wartości wadliwego sprzętu za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 5 zł"
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie nr 24, dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 3 wzoru mowy na:
„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty."
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie nr 25, dotyczy wzoru umowy
Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu:
„Zmiana cen może nastąpić w związku ze zmianą stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną
wyłączenie ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian,"
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie nr  26, dotyczy zadania nr 19 poz.  1
Czy Zamawiający dopuści rury wielorazowego użytku z silikonu, o dł. 0,35 m?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr  27, dotyczy zadania nr 19 poz.2
Czy Zamawiający dopuści rury wielorazowego użytku z silikonu, o dł. 120 cm?
Odpowied ź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

                                                                            Podpisał:

                                                                                                           Dyrektor
                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie
                                                                  mgr Janusz Hordejuk


