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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 

Szczecin 26-02-2013r 
znak sprawy: ZP/220/12/13 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawę jednorazowych wyrobów 
medycznych oraz wyrobów anestezjologicznych 

 

Wyjaśnienia nr 1  

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 

Paragraf 1 ustęp 3 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ilości wyrobów podane w 
formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić 
mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu (ach) cen 
jednostkowych” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 2 
Paragraf 2 ustęp 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedawca zobowiązuje się, 
na każde żądanie Kupującego, przedłożyć dokument potwierdzający dopuszczenie danego wyrobu 
medycznego do obrotu na terytorium RP w ciągu 3 dni.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 3 
Paragraf 3 
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści: 
„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.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 4 
Paragraf 5 ustęp 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedawca zobowiązany jest 
rozpatrzyć reklamację w ciągu 7-ch dni roboczych. Po uwzględnieniu reklamacji przez Sprzedawcę 
wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
Pytanie 5 
Paragraf 10  ustęp 1a 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
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a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu 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.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 6 
dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu 
na udokumentowaną zmianę cen u producenta ? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe 
wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 7 
dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się 
odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się autami 
wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 
 
Pytanie 8 
dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną 
zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian? 
Odpowiedź 
Sposób zmiany cen w związku ze zmianą urzędowej stawki stawki VAT został opisany w § 6 
wzoru umowy  
 
Pytanie 9 
Dotyczy zad. 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a typu Couvelaire wyłącznie w rozmiarach 18-24 CH? Z 
naszej wiedzy wynika, że żaden producent nie produkuje takich cewników w mniejszych rozmiarach. 
W razie odmowy zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu., 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych cewników oraz nie wyraża zgody na wydzielenie 
wskazanej pozycji z zadania 1. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy zad. 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki z zastawką lateksową? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 11 
Dotyczy zad. 1 poz. 2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu jednostkowym znajdował się nr 
katalogowy? Nie wszyscy producenci stosują nr katalogowe, więc nie da się ich umieścić na 
opakowaniu poza tym nie ma wymogu umieszczania nr katalogowych na opakowaniach 
jednostkowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na brak nr katalogowego na opakowaniu jednostkowym. 

Pytanie 12 
Dotyczy zad. 1 poz. 2 
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Czy Zamawiający dopuści cewniki w opakowaniu folia-folia? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego opakowania cewników w zad. 1 poz 2. 

Pytanie 13 
Dotyczy zad. 1 poz. 6 
Czy Zamawiający wymaga cewników z kolorowymi półprzezroczystymi konektorami oznaczającymi 
rozmiar cewnika? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane cewniki. 

Pytanie 14 
Dotyczy zad. 1 poz. 7 
Czy Zamawiający wymaga cewników z otworami bocznymi naprzeciwległymi? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane cewniki. 

Pytanie 15 
Dotyczy zad. 1 poz. 7,8 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu jednostkowym znajdował się nr katalogowy? 
Nie wszyscy producenci stosują nr katalogowe więc nie da się ich umieścić na opakowaniu poza tym 
nie ma wymogu umieszczania nr katalogowych na opakowaniach jednostkowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na brak nr katalogowego na opakowaniu jednostkowym. 

Pytanie 16 
Dotyczy zad. 1 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z zatyczką pakowaną osobno? Z wiedzy jaką posiadamy żaden 
producent nie produkuje tak dużych rozmiarów z zatyczką przy konektorze 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zgłębnik bez zatyczki. 

Pytanie 17 
Dotyczy zad. 1 poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze pakowane w opakowania zbiorcze po 300 szt.?     
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane przedłużacze. 

Pytanie 18 
Pakiet 1 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik urologiczny typu Couvelaire zrobiony z 100% 

silikonu o pojemności balonu 40-50ml, długości drenu 420mm? 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 19 
Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik urologiczny typu Couvelaire w rozmiarze 18-24 
CH? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego cewnika.  
 
Pytanie 20 
Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik urologiczny typu Couvelaire zrobiony z PCV bez 
balonu? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza cewnik Couvelaire zrobiony z PCV bez balonu. 
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Pytanie 21 
Pakiet 1 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik urologiczny typu Pezzer posiadający 3 otwory 
obarczające? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 22 
Pakiet 1 poz.4 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania kodu barwnego oznaczającego rozmiar? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na brak kodu barwnego oznaczającego rozmiar. 
 
Pytanie 23 
Pakiet 1 poz.7 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania skalowania na cewniku, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania skalowania na cewniku. Pozostałe parametry 
zgodnie z Siwz. 
 
Pytanie 24 
Pakiet 1 poz.8 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik Thoraks posiadający 6 otworów bocznych, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 25 
Pakiet 1 poz.11 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania pojedynczego folia-folia lub folia-papier? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 26 
Pakiet 1 poz.12 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sondę żołądkową posiadającą 4 otwory boczne, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 27 
Zadanie nr 3 poz.3: 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych producenta Becton Dickinson, tak 
jak obecnie stosowane, w rozmiarze 22G dł.178-180mm, spełniające pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy  pkt.IX.2 siwz: 
Z uwagi na wysoki koszt próbek, prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do: 
Zad.3 poz. 1,2,3 – do 1szt z pozycji asortymentowej 
Zad.5: 
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Poz.1- do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z 
rozm.3,0 i 1szt z rozm.3,5 
Poz.2 – do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z 
rozm.8,0 i 1szt z rozm.8,5 
Poz.3- do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z 
rozm.6,0 i 1szt z rozm.7,5 
Poz.4 - do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z 
rozm.8,0 i 1szt z rozm.8,5 
Poz.5 – 1szt z z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt w rozm 
8,0 
Poz.6 - do 3szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z 
rozm.0,0 i 1szt z rozm.3,0 
Poz.7 – 1szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz 
Poz.8 - 1szt z dowolnego rozmiaru z zakresu rozmiarów wymaganych w siwz lub do 1szt z rozm.7,0. 
Taka ilość pozwoli na ocenę zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilościach określonych w siwz. 
 
Pakiet 29 
Pakiet 1 poz. 2 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Foley o pojemności balonu od 5-30ml 
(w zależności od rozmiaru). 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego cewnika. Zamawiający w chwili obecnej stosuje 
także pojemność 30-50ml. 
 
Pakiet 30 
Pakiet 1 poz. 2 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Foley z zastawką gumową. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany cewnik. 
 
Pakiet 31 
Pakiet 1 poz. 7 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie cewniki do odsysania dróg oddechowych wiodącej polskiej firmy 
(Galmed), gdzie na opakowaniu umieszczona jest: nazwa, rozmiar, seria, data ważności i producent. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany cewnik. 
 
Pakiet 32 
Pakiet 1 poz. 8 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie a Thoraks wiodącej polskiej firmy (Galmed), gdzie na opakowaniu 
umieszczona jest: nazwa, rozmiar, seria, data ważności i producent. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany cewnik. 
 
Pakiet 33 
Pakiet 1 poz. 12 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie sondy żołądkowej w rozmiarze 30Ch bez zatyczki oraz o dołączenie 
zatyczki sterylnej. Wiodący polski producent, firma Galmed, posiada sondę w tym rozmiarze 
zakończona konektorem bez zatyczki ( dostępne rozwiązania: rozmiar CH 6-22 konektor z zatyczka, 
CH 24-36 konektor bez zatyczki). 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowaną sondę. Zamawiający nie wymaga dołączenia zatyczki. 
 

Pytanie 34 
Dotyczy pakietu nr 4 
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Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły 
Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca, poprzez sygnalizację za pomocą 
zielonego wskaźnika (o wymiarach 18G/18cm przy cewniku 9Ch i 14G/21cm przy cewniku 12Ch), 
cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch lub 
12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia 
w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z 
kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed 
zakłuciem? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw. 
 
Pytanie 35 
Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał (opcjonalnie do wyboru) cewnik w 
przynajmniej dwóch rozmiarach standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (12Ch lub więcej), który 
umożliwi efektywne drenowanie również krwi? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga aby zestaw posiadał (opcjonalnie do wyboru) cewnik w przynajmniej 
dwóch rozmiarach standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (12Ch lub więcej), który 
umożliwi efektywne drenowanie również krwi. 
 
Pytanie 36 

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał zastawki automatyczne, umożliwiające 
aspirację i przetaczanie wysięku do worka bez konieczności ręcznego przełączania kierunku 
przepływu płynu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga aby zestaw posiadał zastawki automatyczne, umożliwiaj ące aspirację 
i przetaczanie wysięku do worka bez konieczności ręcznego przełączania kierunku przepływu 
płynu 
 
Pytanie 37 
Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał worek z kranikiem spustowym, 
umożliwiającym upust drenowanego płynu dzięki czemu po napełnieniu worka nie jest konieczna jego 
wymiana? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga, aby zestaw posiadał worek z kranikiem spustowym, umożliwiaj ącym 
upust drenowanego płynu dzięki czemu po napełnieniu worka nie jest konieczna jego wymiana. 
 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o nowym terminie składania i otwarcia ofert 
wyznaczonym na: 
-składanie do 01/03/2013 godz. 09:30  
-otwarcie ofert odbędzie się 01/03/2013 o godz. 10:30 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
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DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE 


