Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, dn. 21.02.2019 r.
Znak sprawy: ZP/220/14/19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
użytku.

WYJAŚNIENIE 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 nr 1:
Zadanie nr 1, poz. 1:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego posiadał filtr antyHIV gwarantujący bezpieczeństwo stosowania pacjenta i personelu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi.
Pytanie nr 2:
Zadanie 2 poz. 1, 2
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert
jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wydzieli.
Pytanie nr 3:
Zadanie 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści koreczki w opakowaniach jednostkowych typu papier-folia, zapakowane w sztywne
opakowanie jednostkowe. Każdy koreczek pakowany pojedynczo. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Jak na rys. poniżej:

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dwóch rodzajów (w opisie są ucięte dwie pierwsze litery i wyszło dzaje ZAMIAST rodzaje).
Zamawiający dopuszcza taki rodzaj opakowania ale nie zmienia wymagania i żąda dwóch rodzajów koreczków tak
jak w SIWZ.
Pytanie nr 4:
Zadanie 2 poz. 4
Proszę o dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem pozycji, bez czuciowego (wyczuwalnego).
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 5:
Zadanie nr 7
Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 7 dopuści zaoferowanie klipsów dostępnych w długościach 165 cm i 230
cm, szerokość rozwarcia klipsa 12 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 6:
Zadanie nr 7
Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 7 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 6 podwiązek, z prowadnicą
nylonową.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7:
Zadanie nr 7
Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 7 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 7 podwiązek lateksowych, z
prowadnicą nylonową.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 8:
Zadanie nr 7
Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania 7 dopuści zaoferowanie igieł z osłonką wzmocnioną metalową wkładka i o
konstrukcji odpornej na załamania, wyposażonej w mechanizm pozwalający na blokadę położenia w dwóch
pozycjach, długość całkowita 230 cm, przekrój igły okrągły.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 9:
Zadanie nr 7
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1, 2, 4 i dopuści:
Poz. 1 Klipsownice jednorazowego użytku, sterylne. Dostępne w długościach 195 oraz 230cm. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Poz. 2 Igły jednorazowego użytku długość całkowita 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 10:
Zadanie 4 poz. 1,2
Czy Zamawiający dopuści przewody do cystoskopu pojedyncze i podwójne z dodatkowym drenem łączącym
wykonanym z silikonu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 11:
Zadanie 4, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny w opakowaniu zbiorczym 40 sztuk,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12:
Zadanie 4, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści przewód do cystoskopu lub rektoskopu pojedynczy dren o średnicy 4,8 x 6,8 mm, w
opakowaniu zbiorczym 40 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13:
Zadanie 4, pozycja 1-2
Proszę o doprecyzowanie czy końcówka ma być pakowana osobno i dołączona wewnątrz zestawu tak jak używane
jest dotychczas w Państwa placówce?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 14:
ZADANIE NR 2 POZ. 3
Prosimy o wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący
się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami
publicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 15:
ZADANIE NR 2 POZ. 3
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.
Pytanie nr 16:
Dotyczy rozdziału II, wzór umowy, paragraf 10, ustęp 1, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w
dostawie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17:
Dotyczy rozdziału II, wzór umowy, paragraf 10, ustęp 1, podpunkt a): W przypadku negatywnej odpowiedzi
na powyższe pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2%
wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 18:
Dotyczy rozdziału II, wzór umowy, paragraf 10, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmniejszenie wysokości kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 19:
Zadanie nr 3, Pozycja nr 1
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszulki dostępowej o rozmiarze 10.7/12.7Fr i długości 35 i 45 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 20:
Zadnie nr 3, Pozycja nr 2
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie drutu hydrofilnego z obustronnie giętką
końcówką dedykowanego do zabiegów z użyciem giętkiego URS-u?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 21:
Zadanie nr 3, Pozycja nr 3
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu irygacji ręcznej zawierającego pompkę w kształcie walca?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 22:
Zadanie nr 2 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do nakłuć lędźwiowych o długości 120mm jako wystarczającej do
wykonania procedury punkcji lędźwiowej, spełniających pozostałe wymogi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 23:
Zadanie nr 2 poz. 2
Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają być wyposażone w przezroczystą nasadkę igły z eliptycznym pryzmatem,
który umożliwia szybką wizualizację wypływającego płynu mózgowo-rdzeniowego?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 24:
Zadanie nr 2 poz. 2
Prosimy o sprecyzowanie czy nasadka igły ma być dwustronnie karbowana zapewniająca pewny uchwyt podczas
zabiegu?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 25:
Zadanie nr 2 poz. 2
Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane igły mają się cechować minimum pięcioletni termin sterylności licząc
od daty produkcji?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 26:
Zadanie nr 2 poz. 3
Prosimy o sprecyzowanie czy koreczki (zarówno jednostronne, jak i Combi) mają pochodzić od jednego
producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie nr 27:
Zadanie nr 2 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków pakowanych w opakowanie blister – z jednej strony
przeźroczysty plastikowy, z drugiej papier klasy medycznej, szczelnie zamykający produkt i gwarantujący
sterylność produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 28:
Zadanie nr 2 poz. 3
Prosimy o sprecyzowanie czy koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób pozwalający na
wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 , 100 lub 200szt?
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Odpowiedź:
Tak, każdy koreczek pakowany indywidualnie.
Pytanie nr 29:
Zadanie nr 2 poz. 3
Prosimy o wyjaśnienie czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z
innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia
koreczka?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie nr 30:
Zadanie nr 2 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie podanie ceny za opakowanie handlowe koreczków z odpowiednim przeliczeniem ilości w
formularzu cenowym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 31:
Zadanie nr 2 poz. 4
Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają posiadać łącznik rotacyjny, pozwalający na obrót kranika o 360o wokół
linii infuzyjnej bez skręcania jej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie nr 32:
Zadanie nr 2 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kraników z przedłużaczem o długości max 10cm bez dodatkowego portu do
iniekcji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 33:
Zadanie nr 3 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koszulek dostępu moczowodowego powłoka hydrofilna na zewnątrz i
w środku. Atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu z 3 otworami na końcu przez które
można podać kontrast jeśli wynika taka konieczność, umożliwiający zastosowanie jednej prowadnicy, która
nie zajmuje kanału roboczego i w trakcie zakładania prowadnica staje się prowadnicą bezpieczeństwa - nie
zajmuje kanału roboczego koszulki. Rozmiar 10/12Fr. Długości 35cm i 45cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 34:
Zadanie nr 3 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby w koszulce był atraumatyczny obturator
rozszerzający ujście moczowodu z 3 otworami na końcu przez które można podać kontrast jeśli wynika taka
konieczność, umożliwiający zastosowanie jednej prowadnicy, która nie zajmuje kanału roboczego i w trakcie
zakładania prowadnica staje się prowadnicą bezpieczeństwa nie zajmuje kanału roboczego przez co zwiększa
też bezpieczeństwo zabiegu zwiększając możliwość odpływu płynów z nerki w czasie zabiegu minimalizując
ryzyko wysokich ciśnień w nerce w czasie RIRS.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 35:
Zadanie nr 3 poz. 2
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylny drut prowadzący o budowie hybrydowej. Rdzeń nitinolowy.
Końcówka dystalna giętka nitinolowa, hydrofilna o długości 5cm. Dalsza część w oplocie stalowym, pokryta
PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania. Koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki dla
bezpiecznej aplikacji endoskopu. Średnica 0,035", długość 150cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 36:
Zadanie nr 3 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylny drut prowadzący o budowie hybrydowej. Rdzeń nitinolowy.
Końcówka dystalna giętka nitinolowa, hydrofilna o długości 40cm. Dalsza część w oplocie stalowym, pokryta
PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania. Koniec proksymalny powleczony PTFE. Średnica
0,035", długość 150cm. Zastosowanie do endoskopów przy użyciu koszulek z przebiegiem prowadnicy poza
kanałem roboczym koszulki dostępowej – drut nie przechodzi przez endoskop.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 37:
Zadanie nr 3 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie systemu irygacji do ureterorenoskopii opartej na samo napełniającej się strzykawce
2,5ml zapewniającej najbezpieczniejszą irygację w czasie zabiegu – w trakcie jednego podania maksymalnie
można podać 2,5ml co zapewnia, że nie doprowadzimy do jednorazowego dostarczenia zbyt dużej ilości
płynu do nerki i redukcję zagrożenia wysokimi ciśnieniami w miedniczce nerki zmniejszając ryzyko
ewentualnych powikłań SIRS.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
PODPIS W ORYGINALE

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel. 91 466 10 86
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