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        Parczew, dnia  02.12.2011

Sekcja Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/4/2011
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 22
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z Zadania nr 22 pozycji 9-14, 27, 45-52 i utworzenie
odrębnego Zadania.
Odpowied ź: Zamawiający wydziela z Zadania Nr 22 - Igły, kaniule pozycje: 9-14,27,45-52 do
odrębnego, nowego Zadania Nr 27 - Zestawy i igły do znieczuleń.

Pytanie 2. Dotyczy Wzoru umowy, paragraf 2 ust. 4.
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Ceny jednostkowe netto przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres obowiązywania
umowy. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu
umowy do siedziby (magazyn Apteki) Zamawiającego, w tym koszty rozładunku, ubezpieczenia,
opakowania oraz podatku VAT.
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dotyczy Wzoru umowy, paragraf 2 ust. 5
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Po upływie okresu stałości cen, o której mowa w ust. 4 - sytuacja ta nie dotyczy zmiany cen urzędowych
i stawki VAT, dopuszcza się zmianę ceny dostarczanych wyrobów wyłącznie w związku z obiektywną
zmianą czynników cenotwórczych lecz nie wyżej jak o wskaźnik zmiany cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za miesiące następujące po miesiącu, w którym
zawarto umowę.
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Prosimy o dodanie do umowy zapisu:
"Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów"
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Dotyczy Zadania 14
Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu poz.1.
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5-8 rękawic z mankietem prostym.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7. Dotyczy Zadania  26. Czy Zamawiający w zakresie Zadanie Nr 26 ma na myśli materiały
eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia
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lub/ i przez autoryzowanego przedstawiciela /serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony
stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez
Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu: Medrat Vistron CT (nr seryjny 58356) i – jako takie – nie
spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie
spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na ten aparat gwarancji lub/ i rękojmi (udzielanych
standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych i okresowych przeglądach
technicznych)?
Uzasadnienie:
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie zagwarantuje Zamawiającemu dostawy sprzętu, którego
jakość zapewni bezpieczną eksploatację w/w wstrzykiwacza kontrastu (bezpieczną zarówno dla
Pacjenta, jak i samego urządzenia).
Odpowied ź: Zamawiający zmienił opis w Zadaniu 26, dodając wymóg posiadania atestu. Zamawiający
wprowadził modyfikację SIWZ (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/10/3/2011).

Dotyczy Zadania nr 10
Pytanie 8.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do
sterylizacji (Poz.   7-12) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej
ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz
jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego
priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie
wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na wyższą wytrzymałość mechaniczną
Zamawiający wymaga, aby rękawy foliowo-papierowe posiadały papier o gramaturze 70 g/m2?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10. Czy Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne papieru oraz folii wykorzystywanych
do produkcji rękawów do sterylizacji spełniały normę PN EN 868-3 i 5, co należy potwierdzić stosownym
dokumentem wystawionym przez producenta papieru i folii?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 4
Prosimy o wyjaśnienie czy rękawiczki lateksowe (XS) w poz. 4 mają być pudrowane czy bezpudrowe?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga rękawic niealergicznych/hypoalergicznych bezpudrowych.

Dotyczy Zadania nr 9
Pytanie 12.
Poz.1 – czy pięcioramienny chwytak do polipów do kolonoskopii ma posiadać końcówki ramion ostre
haczykowate, czy talerzykowate?
Odpowied ź: Chwytak do polipów pięcioramienny dł. 230cm do kolonoskopii z końcówkami ramion
ostrymi haczykowatymi. Zamawiający wprowadził modyfikację SIWZ (pismo SPZOZ.V.ZP-
3520/10/3/2011).

Pytanie 13.
Poz. 3 – czy Zamawiający dopuści imadło Mayo-Hegar dł. 16cm zamiast 15cm?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza imadło Mayo-Hegar  długości 14cm - 16 cm.

Pytanie 14.
Poz. 9 – czy Zamawiający dopuści kleszczyki Collin dł. 25cm zamiast 26cm?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza długość 25cm - 26cm.

Pytanie 15.
Poz. 10 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków biopsyjnych Faure dł. 21cm?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza Kleszczyki ginekologiczne Faure, do pobierania wycinków
ginekologicznych długość od 21cm do 25cm.

Pytanie 16.
Poz. 13 – czy kulociąg Braun może mieć długość 25cm zamiast 26?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza długość Kulociągu Braun od 25cm – 26cm.
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Pytanie 17.
Poz. 18 – proponujemy łyżeczkę kostną okrągłą model Bruns średnicy 5,8mm i dł. 17cm lub łyżeczkę
okrągłą typu Williger o średnicy 6,8mm i dł. 17,5cm. Który model bardziej odpowiada Zamawiającemu?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza łyżeczka kostna okrągła ostra o średnicy 5,5mm-6mm i dł. 17cm.

Pytanie 18.
Poz. 22 – jakiej długości mają być nożyczki Spencer: 9 czy 11 cm?
Odpowied ź: Nożyczki do szwów Spencer o długości 10,5cm do 11cm.

Pytanie 19.
Poz. 23 – prosimy szerzej opisać narzędzie, ew. podać nazwę własną, numer katalogowy dowolnej
firmy i parametry; może chodzi o nożyczki pępowinowe a nie nożyki?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga nożyczki do przecinania zaciskacza (zacisków pępowinowych)
wielorazowego użytku. Zamawiający wprowadził modyfikację SIWZ (pismo SPZOZ.V.ZP-
3520/10/3/2011).

Pytanie 20.
Poz. 31 – czy Zamawiający zaakceptuje skrobaczkę ostrą, szerokości 5mm?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza skrobaczkę szerokości  4mm-5mm.

Pytanie 21.
Poz. 33 – prosimy określić, jaki uchwyt do laryngoskopu Zamawiający chciałby zakupić: (prosimy podać
do jakiego typu laryngoskopu, do jakiego światła: ciepłego, czy zimnego oraz jakiej grubości ma być
uchwyt: cienki ok. 18mm, czy grubszy:28, 30, 37mm?
Odpowied ź: Uchwyt/trzonek typu Macintosh do laryngoskopu światłowodowego, do światła zimnego,
bateryjny, grubość 30mm.

Pytanie 22.
Poz. 35 – który wziernik nosowy możemy zaoferować:
- model Hartmann dł.16cm/ 30mm,
- Hartmann-Halle dł. 15cm/ 28mm lub Model Vienna dł. 14cm/ 25mm
Odpowied ź:
Zamawiający dopuszcza wziernik nosowy dł.140mm-160mm, dla części pracującej 25mm.

Pytanie 23.
Poz. 36 – czy Zamawiający dopuści zgłębnik SIMS lub Martin dł. 32cm i czy zgłębnik ma być sztywny,
czy elastyczny?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza zgłębnik maciczny z podziałką, długość 320mm - 330mm,
sztywny.

Dotyczy Zadania nr 9
W zawiązku z w/w przetargiem, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi różniących się
nieznacznie rozmiarami - jak niżej - (specyfikacja określonego producenta) oraz o zaakceptowanie
propozycji (jak niżej) umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie -
dotyczy pytań od nr 24 do 42.

Pytanie 24.
Lp. 1 – Chwytak do polipów pięcioramienny – czy długość nie powinna wynosić 230cm, a nie 230mm?
Odpowied ź: Chwytak do polipów pięcioramienny dł. 230cm do kolonoskopii z końcówkami ramion
ostrymi haczykowatymi. Zamawiający wprowadził modyfikację SIWZ (pismo SPZOZ.V.ZP-
3520/10/3/2011).

Pytanie 25.
Lp. 3  - Prosimy o zaakceptowanie imadła typu Mayo Hegar, dł. 16cm, które są identyczne – nazwa
własna producenta.
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie imadła typu Mayo Hegar, długość 150mm-160mm.

Pytanie 26.
Lp. 4 – Prosimy o zaakceptowanie imadła typu Mayo Hegar, dł. 18cm, które są identyczne – nazwa
własna producenta.
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie imadła typu Mayo Hegar, długość 180 mm, proste.
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Pytanie 27.
Lp. 5 – Prosimy o zaakceptowanie kleszczy typ Rochester Pean, które są identyczne - nazwa własna
producenta.

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy typ Rochester Pean zakrzywione 16cm.

Pytanie 28.
Lp. 7 - Prosimy o zaakceptowanie dł. 150 cm lub 180 cm
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29.
Lp. 7 - Czy miseczki kleszczyków mają być okrągłe czy owalne, z igłą czy bez igły, czy typu aligator
(owalne, ząbkowane)?
Odpowied ź: Kleszczyki biopsyjne do pobierania wycinków endoskopowych, śr. 2,3mm, dł. 160cm, typ
aligator, owalne z igłą.

Pytanie 30.
Lp. 8 - Czy miseczki kleszczyków mają być okrągłe czy owalne, z igłą czy bez igły, czy typu aligator
(owalne, ząbkowane)?
Odpowied ź: Kleszczyki biopsyjne do pobierania wycinków endoskopowych, śr. 2,3mm, dł. 230cm,
owalne z igłą.

Pytanie 31.
Lp. 9 – Długość 25 cm
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza Kleszczyki Collin do tamponowania, proste długość 250mm-
260mm.

Pytanie 32.
Lp. 10 – Długość 23 cm
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza Kleszczyki ginekologiczne Faure, do pobierania wycinków
ginekologicznych długość od 21cm do 25cm.

Pytanie 33.
Lp. 13  - Długość 25cm
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza długość 250mm - 260mm.

Pytanie 34.
Lp. 14 – Długość 25,5 cm
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza długość 25cm - 25,5cm.

Pytanie 35.
Lp. 15 i 16  - prosimy o zaakceptowanie lusterek krtaniowych w opakowaniach po 5szt. i zaoferowanie
po 3 opakowania.
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36.
Lp. 19 do 21 – Nożyczki mają być proste czy zagięte?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga nożyczek prostych.

Pytanie 37.
Lp. 22  - Prosimy o zaakceptowanie dł. 10,5cm. Jeżeli nie, prosimy o sprecyzowanie długości
z uwzględnieniem tolerancji ± 10%.
Odpowied ź: Nożyczki do szwów Spencer o długości 10,5cm do 11cm.

Pytanie 38.
Lp. 27-30  - Czy w opisie asortymentu: Rozszerzacz Hegar (do szyjki macicy) Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5
oznacza 2mm, 3mm, 4mm i 5mm.
Odpowied ź: Numery Rozszerzaczy Hegar oznaczają wielkości w milimetrach tj.: Nr 2 – 2mm, Nr 3 –
3mm, Nr 4 – 4mm, Nr 5 – 5mm.

Pytanie 39.
Lp. 31 – Prosimy o zaakceptowanie szerokości 5mm.
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza skrobaczkę szerokości  4mm-5mm.
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Pytanie 40.
Lp. 33 – Uchwyt do laryngoskopu ma być bateryjny czy akumulatorowy, STANDARD czy wąski,
z żarówką czy bez żarówki?
Odpowied ź: Uchwyt/trzonek typu Macintosh do laryngoskopu światłowodowego, do światła zimnego,
bateryjny, grubość 30mm.

Pytanie 41.
Lp. 34-35 – Prosimy o zaakceptowanie tolerancji w wymiarach ± 10%.
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42.
Lp. 36 – Długość 32cm, zgłębnik ma być giętki czy sztywny?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza zgłębnik maciczny z podziałką, długość 320mm - 330mm,
sztywny.

                                                                      Podpisał:

                                                                                                           Dyrektor
                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie

                                                                  mgr Janusz Hordejuk


