Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 28.02.2018 r.
Znak sprawy ZP/220/03/18
w sprawie: dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

WYJAŚNIENIA 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164
t.j. z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1:
Zad 12 poz. 1
Czy zamawiający dopuści kołderki grzewcze polipropylenowe skonstruowane ze specjalnych tuneli, których
zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie
zniszczeniu (pęknięciu). Dzięki unikatowym specjalnym mikro otworom umieszczonym na całej powierzchni kołdry
od strony pacjenta ciepło rozprowadzane jest równomiernie na całe ciało pacjenta. Dodatkowo kołdra pod całe
ciało pacjenta zaopatrzona jest w specjalne otwory odprowadzające w czterech kierunkach mogący gromadzić się
w czasie zabiegu pod pacjentem płyn.
Kołderki bez konieczności dodatkowej filtracji (obok filtra wbudowanego w urządzenie) kompatybilne
z urządzeniami Warm Air oraz Thermacare TC 3003 prod. Cinncinati Sub-Zero Products, Inc. bez konieczności
stosowania adapterów i osprzętu podłączeniowego, na całe ciało pacjenta dorosłego 91cmx213cm oraz pod całe
ciało pacjenta dorosłego 221cmx91cm. Każda kołderka pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze zgodne
z wymaganiami zamawiającego. Kołdry w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa wykonane
z materiału niepalnego – I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission. System
mocowania kołdry do węza urządzenia za pomocą dopasowanego adaptera bez konieczności dodatkowego
rozkładania.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca II:
Pytanie 2: Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej
niż jedna oferta przetargowa?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawca III:
Pytanie 3:
Zadanie nr 4 – Worek laparoskopowy.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania worek laparoskopowy jednorazowy do ekstrakcji narządów,
poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, umożliwiającą ponowne otwarcie worka,
przymocowaną na stałe do popychaka z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
rozwiniętym workiem i trzonem, posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce, worek o pojemności 350 ml,
rozmiar: 10 x 17 cm, przez trokar 10 mm.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca IV:
Pytanie 4:
Dot. § 10 ust. 1 lit. c) wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o do Zamawiającego o naliczanie kar umownych tylko od wartości niewykonanego
świadczenia czyli umowy.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:
Dot. § 14 ust. 1a i 1b wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §14 ust.1a i b wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu:
a) co najmniej trzykrotnego kolejnego dostarczenia wyrobów z opóźnieniem;
b) co najmniej 3-krotnego kolejnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania,
brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie bądź krótszy termin przydatności do użycia od określonego
w umowie.”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawca V:
Pytanie 6:
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 7 poz. 2 automatycznej igły do biopsji tkanek miękkich, z podwójnym
spustem dostępnym w pozycjach proksymalnej i dystalnej, obsługiwanej jedną ręką, echomarkerem widocznym
pod USG, skalowanej co centymetr, w rozmiarach: 14G, 16G, 18G, 20G i długościach 100mm, 120mm, 160mm
200mm, 250mm, 300mm.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca VI:
Pytanie 7:
Dotyczy Zadanie 3. Pkt.1
Czy Zamawiający dopuści łatwy do wykonania, szybki test do wykrywania płynu owodniowego (wykrywający
obecność dwóch białek: alfa-fetoproteiny (AFP) oraz białka łożyskowego 12 (PP12) obecne w wysokich stężeniach
w płynie owodniowym)) w wydzielinie pochwowej, pozwalający szybko i pewnie zdiagnozować pęknięcie błon
płodowych, w postaci sterylnej wymazówki, paska testowego oraz fiolki z roztworem? Test oparty
na wykrywalności AFP oraz PP12 charakteryzuje się wysoką czułością (99,5%) oraz niższym współczynnikiem
fałszywych wyników negatywnych, w porównaniu do testów opartych na innych metodach wykrywania wód
płodowych.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Wykonawca VII:
Pytanie 8:
Pakiet 10: „Czy Zamawiający w celu potwierdzenia wymaganej kompatybilności wymaga aby oferenci załączyli
do oferty certyfikat / oświadczenie oryginalnego producenta technologii Oximax potwierdzające kompatybilność
zaoferowanych czujników ?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Wykonawca VIII:
Pytanie 9:
W zadaniu 13 w pozycji 3 Zamawiający wyspecyfikował:
Zgłębnik z prowadnicą typu PUR: Sterylny, jednorazowy. Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia do jelita
lub żołądka typu PUR. Wykonany z poliuretanu. W komplecie z prowadnicą. Kontrastujący w promieniach TG.
Wolny od DEHP. W rozmiarach minimum: 6CH, 10CH, 12CH i długościach 60cm, 110cm, 1230cm.
Zachodzi podejrzenie omyłki pisarskiej w określeniu długości. Czy Zamawiający miał na myśli długość 130 cm
a nie 1230 cm. Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że długość zgłębnika 1230 cm jest wynikiem omyłki pisarskiej
zamawiającego i że długością prawidłową jest 130 cm.
W dniu 12.02.2018 r. zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie długości
zgłębnika, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej.

Wykonawca IX:
Pytanie 10:
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka laparoskopowego jednorazowego do ekstrakcji narządów,
poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, uniemożliwiającą ponowne otwarcie worka,
przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym, ułatwiającym precyzyjne manipulowanie
rozwiniętym workiem i trzonem, posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce.
Dostępne dwa rozmiary:
- 8.8cm i 13cm, średnica trzpienia 10mm, pojemność 200ml
-11 cm i 21 cm, średnica trzpienia 10mm, pojemność 400ml
Opakowanie zewnętrzne minimum podwójnie opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca X:
Pytanie 11:
Do treści §3 ust. 2 prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.:
„… z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ, jednocześnie zwracając uwagę na użyte
przez Wykonawcę określenie „prawa powszechnie obowiązującego”.
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Pytanie 12:
Do treści §4 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów
w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 24-miesięcznego okresu ważności zamówionych
towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia
terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie
do §4 projektu umowy następującej treści: „… dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być
dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego.”
Odpowiedź: zamawiający zwraca uwagę wykonawcy na bezzasadność powołania się na przepisy Prawa
farmaceutycznego w odniesieniu do produktów leczniczych w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są wyroby
medyczne.
Jednocześnie, z uwagi na to, że §4 wzoru umowy w niniejszym postępowaniu dotyczy okresu przydatności
do użycia, zamawiający odnosząc się do pytania wykonawcy nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 13:
Do §10 ust. 1 ppkt a) projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub towaru podlegającego reklamacji poprzez
zapis o karze w wysokości 0,5% dziennie, ale liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie
zamówienia lub zamówienia podlegającego reklamacji bez górnego limitu 50zł dziennie?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14:
Do §10 ust. 1 ppkt b) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 20 zł za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust. 1 ppkt c) poprzez zapis o ewentualnej
karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy
lub niezrealizowanej części zadania?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16:
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy),
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §11 projektu umowy)?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 17:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków,
m.in. nie wskazał w żadne sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie
z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy
będzie przesądzać o nieważności zapisów z §12 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych
zapisów w umowie?
Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:
Do §19 ust. 3 projektu umowy. Ze względu na to, że podstawowy okres obowiązywania umowy jest stosunkowo
długi, a zmiany cen leków na rynku trudne do przewidzenia, to prosimy o skrócenie okresu dodatkowego
obowiązywania umowy do 6 miesięcy w stosunku do okresu podanego w §19 ust. 1 projektu umowy.
Odpowiedź: z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są wyroby medyczne,
a nie leki, zamawiający uważa pytanie za bezprzedmiotowe. Jednocześnie, z uwagi na to, że §19 wzoru umowy
w niniejszym postępowaniu dotyczy prawa zamawiającego do przedłużenia terminu realizacji umowy
zamawiający, odnosząc się do pytania wykonawcy nie wyraża zgody na zmianę.

Wykonawca XI:
Pytanie 19:
Dot. zadanie nr 6: czy zamawiający dopuści do przetargu ergonomiczne okularki samoprzylepne (bezklejowe),
które dzięki swojej unikalnej technologii oraz użytych materiałów (bioadhezyjny hydrożel) skutecznie chronią oczy
małego pacjenta podczas zabiegu fototerapii. Materiał mający kontakt z okiem jest czystą bawełną bez dodatku
barwników. Okularki po nałożeniu dobrze przylegają do skóry i nie przesuwają się; nie zawierają lateksu.
Możliwość wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta sprawia, że okularki są ekonomiczne w użyciu. Okularki
występują w trzech rozmiarach:
90x38,5 mm (najmniejsze noworodki/wcześniaki), 110x47 mm (małe noworodki) oraz 130x60mm (średnie
noworodki).
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20:
Czy zamawiający wydzieli okularki z zadania nr 6 jako oddzielne zadanie celem zaoferowania jednego
asortymentu wyrobów medycznych – okularków?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawca XII:
Pytanie 21:
Pakiet nr 5
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny aparat do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego oddechu
wskazujący prędkość wdychanego powietrza za pomocą trzech

kulek pokazujących prędkość przepływu
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600/900/1200 cm3/s. Produkt wykonany z HDPE (wysokiej gęstości polietylenu), LDPE (niskiej gęstości
polietylenu), PS (polistytenu) i ABS (kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego) i medycznej jakości PCV.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca XIII:
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pytanie 22:
dotyczy pakietu 6 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do resuscytacji NEOPUFF wg opisu: Jednorazowego
użytku. Ramię wdechowe niepodgrzewane o długości 120cm. Na końcu układu z regulowaną zastawką PEEP,
rozmiar zgodny z ISO. Łącznik obrotowy od strony pacjenta 22M/15F.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (dopuszcza, nie wymaga) wyrób o długości 120 cm – pozostałe parametry
bez zmian, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23:
dotyczy pakietu 6 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do resuscytacji NEOPUFF wg opisu: Jednorazowego
użytku. Ramię wdechowe niepodgrzewane o długości 200cm. Na końcu układu z regulowaną zastawką PEEP
rozmiary zgodnie z ISO. Łącznik obrotowy od strony pacjenta 22M/15F.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące SIWZ – Rozdział II – Wzór umowy
Pytanie 24:
dotyczy §10 ust. 1 pkt a)
Prosimy o zmianę zapisów w/w ustępu w sposób następujący:

„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia
w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto
zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25:
dotyczy §10 ust. 1 pkt b)
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisów.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

Wykonawca XIV:
Pytanie 26:
Czy Zamawiający w zadaniu 4 poz. 1

dopuści worek do usuwania preparatów o następujących cechach:

wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa PEEK (polietero-eteroketon). Worek
o dostępnych pojemnościach 200ml, 800ml i 1200ml. Średnice wejścia odpowiednio: 50mm-100mm-130mm.
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Wszystkie pojemności kompatybilne z trokarami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w nitinolowy drut
z pamięcią kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie zabiegu. Wyposażony
w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania, nie posiadający uchwytu nożycowego na dwa
palce. Aplikacja wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza- po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego
wyboru kodowane kolorami.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?
Odpowiedź: informacja na temat procesów elektronicznych w niniejszym postępowaniu zawarta jest
w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja VI, pkt VI.2), opublikowanym w DZ. U. UE oraz na stronie internetowej
zamawiającego.

Pytanie 28:
Ad par. 10 ust. 1a) wzoru umowy
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego lub nie wymienionego
w terminie, za każdy dzień zwłoki, oraz wykreślenie zapisu, że kara ma być nie mniejsza niż 50 zł za dzień – kara
o tej wysokości może stanowić nawet 20% wartości nie dostarczonego towaru lub więcej, jest więc
niewspółmierna do przewinienia – szczególnie, że umowa dotyczy dostawy jednorazowego sprzętu medycznego,
który posiada relatywnie niskie ceny jednostkowe.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,

……………………………………
DYREKTOR SPSK-2

Sporz. K. Rogiewicz
Kontakt: DZP SPSK-2 w Szczecinie
Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13
zamowienia@spsk2-szczecin.pl
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