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        Parczew, dnia  07.12.2011

Sekcja Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/7/2011
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 dot. Zadania nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 2,4,5,10 i utworzy samodzielny
Pakiet?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 dot. Zadania nr 1 poz. 2
Czy Zamawiającemu chodzi o filtr nawilżacza?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga filtr do czujnika wilgotności tj. filtr nawilżacza inkubatora Isolette
C-450.

Pytanie 3 dot. Zadania nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 4 poz. 2,3 i utworzy samodzielny pakiet?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 dot. Zadania nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci mikrobiologicznie czysty
o oporze przepływu: przy 30l/min 1,3cm H2O, 60l/min 2,7cm H2O, 90l/min 4,3cm H2O.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 dot. Zadania nr 4 poz. 3
Czy zamawiający dopuści produkt mikrobiologicznie czysty?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6 dot. wzoru umowy §2 pkt. 4
W §2 pkt.4 wzoru umowy jest zapis: „Ceny jednostkowe przedstawione w formularzu cenowym nie
wzrosną przez okres (nie krótszy niż 8 miesięcy) miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy,
określonej w § 6 ust. 1. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z zakupem., dostawą
przedmiotu umowy do siedziby (magazyn, apteki) Zamawiającego w tym koszty rozładunku,
ubezpieczenia, opakowania oraz podatku VAT."
Wnosimy o modyfikację zapisu wzoru umowy z uwzględnieniem poniższego zapisu: "iż ceny nie
wzrosną przez okres ....od daty rozpoczęcia umowy za wyjątkiem zmiany cen w przypadku zmiany
wysokości podatku VAT, przy czym zmiana nastąpi tylko w wartości brutto, cena netto pozostanie bez
zmian?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie 7 dot. wzoru umowy §7 pkt. 1 a i c
Wnosimy o modyfikacje w/w pkt na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
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a) powtarzających się kolejnych nieterminowych realizacji dostaw;
c) powtarzających się kolejnych reklamacji ilościowych i jakościowych towarów..................... ".
"Przedmiotowy zapis umowny, w obecnym brzmieniu, uprawniający Zamawiającego do odstąpienia od niej
z winy Wykonawcy w przypadkach: powtarzających się nieterminowych realizacji dostaw oraz
powtarzających się reklamacji ilościowych i jakościowych towarów...,, stoją w sprzeczności
z postanowieniami umownymi regulującymi kwestię odpowiedzialności Wykonawcy (kary umowne) na mocy
§ 7".

Za niezasadne i niekonsekwentne należy uznać działania (zapisy umowne), które mają na celu
wyłączenie mechanizmu różnicowania odpowiedzialności kontraktowej, która winna być adekwatna do
naruszenia. Bezspornym jest, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy drugiej strony z uwagi na
skutki prawne - ex tunc - jakie wywołuje, winno być zastrzeżone dla naruszeń w stopniu „rażącym".
Wskazać należy, iż funkcją kar umownych - obok kompensowania doznanej straty, szkody - jest
dyscyplinowanie drugiej strony kontraktu za pomocą dolegliwości finansowych.
 Wykonawca, mając na względzie pewność obrotu gospodarczego oraz względy natury technicznej
(transport i logistyka; magazyny wykonawcy znajdują się w trzech różnych częściach Polski) wnosi o zmianę
zapisu umownego regulującego przesłanki odstąpienia Zamawiającego od umowy w w/w sposób.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie 8 dot. wzoru umowy §8 pkt. 4
W §8 pkt.4 wzoru umowy jest zapis: „....nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem
asortymentu bądź ilości realizowanych dostaw " oraz „ ..... powtarzające się uchybienia w zakresie
jakości dostarczanych wyrobów lub ich terminów ważności dają podstawę Zamawiającemu do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych."
Wnosimy o modyfikację zapisu odpowiednio na: ....nieterminowa lub niezgodna z zamówieniem realizacja
2 kolejnych dostaw jest podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,..." oraz
w przypadku istotnych powtarzających się uchybień w zakresie jakości dostarczanych wyrobów lub ich
terminów ważności, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i należytego
wykonania umowy (list ostrzegający) wskazując uchybienia i naruszenia. W przypadku dalszych naruszeń
postanowień umowy określonych w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo do rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym".
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie 9 dot. Zadania 13 poz. 3, 4.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 13 poz. 3 i 4 w jedno osobne zadanie np. 13A tak, by
umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału
w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej
konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 10 dot. Zadania 22 poz. 4, 5, 6, 7.
W związku z różnorodnością przedmiotu zamówienia w ofercie uprzejmie prosimy o możliwość składania
ofert na poszczególne pozycje lub prosimy o wydzielenie pozycji 4,5,6 i 7 w jedno osobne zadanie tak, by
umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału
w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej
konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11 dot. Zadania 3, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 400mm?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12 dot. Zadania 3, pozycja 42
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH 24 o długości 210mm?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie 13 dot. Zadania 3, pozycja 43
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o średnicy zewnętrznej 6mm?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14 dot. Zadania 3, pozycja 54
Czy Zamawiający dopuści kankę Yankauer z drenem o średnicy wewnętrznej 5,6mm oraz zewnętrznej
8mm, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w  SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga średnicę wewnętrzną 7mm-8mm.

Pytanie 15 dot. Zadania 3, pozycja 55
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16 dot. Zadania 3, pozycja 57
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym o długości
27cm?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza długość przewodu ssącego 21-27cm.

Pytanie 17 dot. Zadania 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących oporach
przepływu: przy 30l/min 1,3, przy 60l/min 3,2, przy 90l/min 5,5, spełniający pozostałe wymagania
zawarte w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18 dot. Zadania 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniu po 50szt z odpowiednim przeliczeniem
ilości.

Pytanie 19 dot. Zadania 6, pozycja 1, 5-7
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza strzykawki j.u. dwuczęściowe i trzyczęściowe.

Pytanie 20 dot. Zadania 8, pozycja 2-3
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 21 dot. Zadania 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200ml?
Odpowied ź: Zadanie 12 pozycja 2 nie dotyczy utrwalacza cytologicznego.
W Zadaniu 12 pozycja 3 Zamawiający dopuszcza utrwalacz cytologiczny o pojemności od 150ml do
200ml.

Pytanie 22 dot. Zadania 15, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny typu Schanza rozmiar. 42-47cm lub 48-53cm?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 23 dot. Zadania 15, pozycja 9-10
Czy Zamawiający dopuści  opaski identyfikacyjne niesterylne, spełniające pozostałe wymagania
zawarte w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 24 dot. Zadania 15, pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera 800x100?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza szynę Kramer 500mm x 70mm – 100mm.

Pytanie 25 dot. Zadania 15, pozycja 35
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny z zatrzaskiem z jednej strony, z powierzchnią
ząbkowaną o długości 38mm z obu stron zaciskacza?
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Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza zaciskacz sterylny do pępowiny z zatrzaskiem z jednej strony,
z powierzchnią ząbkowaną o długości 36mm – 40mm  z obu stron zaciskacza.

Pytanie 26 dot. Zadania 16, pozycja 1, 6
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 27 dot. Zadania 16, pozycja 17-19
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 28 dot. Zadania 16, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 2litry?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza worek oddechowy o pojemności 2 – 2,5 litra.

Pytanie 29 dot. Zadania 16, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy silikonowy o pojemności 2,3litra?
Odpowied ź: Treść pytania dotyczy pozycji 18 lub 19, nie dotyczy pozycji 1.

Pytanie 30 dot. Zadania 17, pozycja 22-23
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 31 dot. Zadania 22, pozycja 2, 6, 7, 29
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 32 dot. Zadania 22, pozycja  5
Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka  z regulacje 10-30mm, spełniającą pozostałe
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 33 dot. Zadania 22, pozycja 9 (po modyfikacji Zadanie 27, poz.1)
Czy Zamawiający dopuści igłę 25G 0,5x90mm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 34 dot. Zadania 22, pozycja 11 (po modyfikacji Zadanie 27, poz.3)
Czy Zamawiający dopuści igłę 27G 0,4x90mm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 35 dot. Zadania 22, pozycja 13-14 (po modyfikacji Zadanie 27, poz.5-6)
Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point 25Gx90mm oraz
26Gx90mm?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 36 dot. Zadania 22, pozycja 16 (po modyfikacji poz.10)
Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną 0,6x30mm?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza igłę j.u. 0,6×25mm-30mm  a 100 szt.

Pytanie 37 dot. Zadania 22, pozycja 25 (po modyfikacji poz.19)
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
• worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega

cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym.
• Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz pomiędzy

kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)
• Szczelny kranik trójdrożny  z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu

płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu
• Igła Veress 15G (100 mm długości),  z automatycznie cofającą się końcówką
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• Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwości połączenia do trójdrożnego kraniku?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 38 dot. Zadania 22, pozycja 25 (po modyfikacji poz.19)
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
• worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega

cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym.
• Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz  pomiędzy

kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)
• Szczelny kranik trójdrożny  z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu

płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu.;
• Zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie

wachlarza zastosowań.
- trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G)
- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)

• Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 39 dot. Zadania 22, pozycja 26 (po modyfikacji poz.20)
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
• worek z podziałką 2l
• Wszystkie worki są wyposażone w bezzwrotna zastawkę i odpływ.
• Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm długości dla PARASET

2 oraz 100 cm długości dla pozostałych wersji ) oraz  pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)
• Trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów

aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu.
• kaniulę, której zastosowanie ogranicza w możliwy sposób bolesność zabiegu. Po wprowadzeniu

przez powłoki brzuszne i późniejszym wysunięciu z miejsca wkłucia części metalowej kaniuli
w ciele pacjenta pozostaje giętki atraumatyczny cewnik, który nie uraża narządów wewnętrznych.

• Igła kaniuli16G (51 mm long)pakowana indywidualnie.
• Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwości połączenia do trójdrożnego kraniku?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 40 dot. Zadania 22, pozycja 30 (po modyfikacji poz.23)
Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,0x45mm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte
w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza Kaniulę Venflon Nr 14G 2,0-2,1 x 45mm pomarańczowy.

Pytanie 41 dot. Zadania 22, pozycja 33  (po modyfikacji poz.26)
Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32mm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte
w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza Kaniulę Venflon Nr 20G 1,0-1,1 x 32mm różowy.

Pytanie 42 dot. Zadania 22, pozycja 34  (po modyfikacji poz.27)
Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,9x25mm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte
w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza Kaniulę Venflon Nr 22G 0,8 – 0,9 x 25mm niebieski.

Pytanie 43 dot. Zadania 22, pozycja 35 (po modyfikacji poz. 28)
Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,7x19mm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte
w SIWZ?
Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza Kaniulę Venlon Nr 24G 0,7 x 19-20mm żółty.

Pytanie 44 dot. Zadania 22, pozycja 37-41
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 45 dot. Zadania 22, pozycja 42 (po modyfikacji poz.35)
Czy Zamawiający dopuści aparat do przygotowania i pobierania leków z butelki z filtrem bakteryjnym
0,1µm?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie 46 dot. Zadania 22, pozycja 48 (po modyfikacji Zadanie 27, poz.11)
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy w rozmiarze 6F/20cm?
Odpowied ź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

                                                                            Podpisał:

                                                                                                           Dyrektor
                                                                                          Samodzielnego Publicznego
                                                                                           Zakładu Opieki Zdrowotnej
                                                                                                       w Parczewie

                                                                                                mgr Janusz Hordejuk


