Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 31.01.2019 r.
Znak sprawy ZP/220/09/19
W sprawie: dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.

Wyjaśnienia nr 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.2018.1986,
t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1: dotyczy części nr 2: czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 kraniki z przedłużaczem 100 cm o objętości
wypełnienia ok. 5,3ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymaganie zgodnie z SIWZ.

Wykonawca II:
Pytanie 2: dotyczy zadania nr 1 poz. 1: czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej
konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści filtr innego producenta
niż wskazuje obecny opis (produkty prod. Covidien) , tj. filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy,
hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej
99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym
wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej
200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany
pojedynczo papier/folia?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawca III:
Zadanie nr 2 poz. 5
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści : mankiet uniwersalny do worków 500 ml i 1000 ml, bardziej uniwersalny?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza na 500 ml i 1000 ml – przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści skalę bez oznaczenia zakresu ciśnienia z łączeniem na wcisk a nie luer lock,
ze spuszczaniem powietrza za pomocą odkręcanego zaworu spustowego?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Wykonawca IV:
Pytanie 5: dotyczy zadania nr 4: czy zamawiający dopuści długość pojedynczej stazy wyn. maksymalnie
45,72 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

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
Wykonawca V:
Pytanie 6: dotyczy zadanie 5 pkt 1: czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy jednorazowego użytku,
posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni
w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię? Dodatkowo próżnociąg posiada
wskaźnik siły ciągnięcia, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć
możliwość komplikacji. Próżnociąg posiada atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm
odpowiednie do zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu oraz cesarskiego cięcia lub elastyczne miękkie
miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1. z Zadania 5. do osobnego
pakietu w celu możliwości złożenia oferty konkurencyjnej cenowo oraz jakościowo.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawca VI:
Pytanie 7: pytanie do zadania nr 1: czy zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny Humid-Vent Hepa
nr kat 29001 o poniższych parametrach:
Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną c o skuteczności przeciwbakteryjnej
99,99999%,

przeciwwirusowej

99,9999%,

przeciwprątkowej

99.999%;

z

wydzielonym

celulozowym

wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem
Luer-Lock lub na pętelkę, o przestrzen imartwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h
odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L
/ przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30;
z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany
kolorystycznie kolorem niebieskim, o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy
30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny
od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: pytanie do zadania nr 1: czy zamawiający wyłączy z zadania nr 1 pozycję pierwszą – filtr oddechowy
mechaniczny?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Wykonawca VII:
Pytanie 9: dot. załącznika nr 2 do „Formularz cen jednostkowych” zadanie nr 6:
1. Tabela: kolumna 3 „Wymagania” o treści: w pudełku wielokrotnego otwierania i zamykania, jednozyłowa,
w ciągłej rolce o długości 200cm.
Czy zamawiający dopuści elektrody DTL zapakowane fabrycznie w opakowanie typu torebka strunowa (możliwość
wielokrotnego zamykania)?
Wyjaśnienie: Producent zmienił kilka lat temu opakowanie i już nie dostarcza elektrod w pudełkach.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
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Wykonawca VIII:
Pytanie 10: Zadanie 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści stazę o długość pojedynczego paska 47cm, pakowaną na rolce po 25 szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Zadanie 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni
przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt.
w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Zadanie 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymaga wyceny za sztukę, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Zadanie 5, poz. 4
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście
korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku
konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 14: Zadanie 5, poz. 4
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca IX:
PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pytanie 15: dotyczy zadania nr 1
Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 1 co pozwoli większej ilości podmiotów złożyć konkurencyjną ofertę
dla Zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 16: dotyczy zadania nr 1 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego dla dorosłych z celulozowym wymiennikiem ciepła
i wilgoci sterylny; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; zwrot wilgoci 32mg/H2O/L; opór
przy 30L/min 1,6cm H20; opór przy 60L/min 3,0cmH20, przestrzeń martwa 57ml; waga 31g; minimalna objętość
oddechowa 150ml; port do kapnografii; złącza proste 22M/15F – 22F/15M.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
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PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ – ROZDZIAŁ II – WZÓR UMOWY
Pytanie 17: 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 wyrobów wolnych od wad – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto
zamówionej partii wyrobów lub wartości brutto wyrobów wolnych od wad, z tym, że nie mniej niż 50 zł”.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: dotyczy §10 ust. 1 pkt b)
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisów.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawca X:
Pytanie 19: Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 5, poz. 4, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego
pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom
zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie
pobierania rozmazów cytologicznych?
Odpowiedź: tak, zamawiający potwierdza konieczność spełniania przez wyrób wymogu, o którym pisze
wykonawca.

Pytanie 20: Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 5 poz. 1 próżnociąg położniczy jałowy,
jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz
atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne
krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą
stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię
w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.
Oferowany

przez

nas

próżnociąg

położniczy

zapewnia

lekarzowi

bezpieczną

i

komfortową

obsługę,

a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIZW.

Wykonawca XI:
Pytanie 21: Zadanie 1, pozycja 5 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji
aby

Zamawiający wydzielił z zadania 1 pozycję 5 i umożliwił składanie ofert

wyłącznie na ten asortyment,

a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji
do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający
uzyska najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenia, o których pisze wykonawca.

Pytanie 22: Zadanie 2, pozycja 2- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji
aby Zamawiający wydzielił z zadania 2 pozycję 2 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment,
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a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji
do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający
uzyska najbardziej korzystną cenę .
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenia, o których pisze wykonawca.

Pytanie 23: Zadanie 3, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści

klin do układania tułowia w rozmiarze

58x60x22,5 cm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24: Zadanie 3, pozycja 6- Czy zamawiający dopuści klin do podpierania tułowia w rozmiarze
56x 31 x 23cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca XII:
Pytanie 25: Zadanie 4 poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej
w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: Zadanie 4 poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły z fabrycznie nadrukowaną
(nie naklejoną) instrukcją użycia?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: Zadanie 5 poz. 4
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej
cenowo oferty?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,
DYREKTOR SPSK-2
podpis w oryginale

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88
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