Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 23.03.2018 r.
Znak sprawy ZP/220/21/18
w sprawie: dostawy strzygarek chirurgicznych, golarek medycznych, testów do sterylizacji, worków stomijnych,
elektrod jednorazowych do diatermii, pasków wskaźnikowych pH.

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 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.2017.1579
t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną na dwie równe części,
o powierzchni 103cm2 o wymiarach 164x116 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej pianki polietylenowej,
hydrożelową, owalną , uniwersalną dla dzieci i dorosłych opakowanie zbiorcze 100 szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca II:
Pakiet 5
Pytanie 2: poz. nr 1: prosimy o dopuszczenie worka urostomijnego dwuczęściowego zgodnego z wymaganiami
zamawiającego w rozmiarze 55 mm (średnica pierścienia).
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3: poz. nr 2: prosimy o dopuszczenie worka stomijnego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia
z płytką do docięcia w rozmiarze 15-90 mm i pojemności 800 ml.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4: poz. nr 3: prosimy o dopuszczenie płytki o kształcie kwadratowym w rozmiarze 55 mmi otworem
startowym 15-47 mm, pozostałe wymogi zgodnie z zapisami.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5: poz. nr 4: prosimy o dopuszczenie pasty stomijnej zgodnej z wymogiem zamawiającego
w opakowaniu 50 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca III:
Pytanie 6: dotyczy zadania 4, pozycja nr 2: uprzejmie prosimy o dopuszczenie taśmy w rolkach po 50mb?
Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości (110 sztuk
dla taśmy w rolkach po 50mb).
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Pytanie 7: dotyczy zadania 4, pozycja nr 3: czy zamawiający dopuści testy biologiczne do sterylizacji plazmowej
o ostatecznym odczycie po 2h?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Pytanie 8: dotyczy zadania 4, pozycja nr 3: czy zamawiający dopuści testy biologiczne do sterylizacji plazmowej
nie posiadające wewnętrznego systemu kruszenia. Oferowany przez naszą firmę autoczytnik posiada wbudowaną
kruszarkę, stąd nie stanowi to utrudnienia dla użytkownika.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Pytanie 9: dotyczy zadania 4, pozycja nr 4: czy zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników
biologicznych do sterylizacji plazmowej o ostatecznym odczycie po 2 godzinach zgodny z opisem poniżej:
„Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek (kształt studzienek uniemożliwia złe umieszczenie ampułki)
z wbudowaną kruszarką do testów. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej
oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji.
Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki oraz posiadającą
możliwość wydruku pozostałego czasu inkubacji dla każdej komory, co eliminuje konieczność podłączania
oddzielnych urządzeń. Autoczytnik posiada możliwość podłączenia do komputera oraz oprogramowanie
pozwalające na śledzenie oraz archiwizację przeprowadzonych inkubacji.”
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Pytanie 10: dotyczy wzór umowy § 10, pkt 1a: uprzejmie prosimy o wykreślenie z niniejszego paragrafu zapisu
„… jednak nie mniej niż 50,00 zł”. W przypadku bowiem niewielkich zamówień kara ta mogłaby przekroczyć
wartość zamówienia bądź stanowić jego znaczną część, co czyniłoby ową karę rażąco wysoką.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.

Wykonawca IV:
Pytanie 11: zadanie 2, poz. 1: czy zamawiający dopuści golarkę typu galant, posiadającą karbowany uchwyt
,który zapewnia stabilizację, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru? Dodatkowo ostrze
płynnie przesuwa się po powierzchni ciała, a cały proces jest bardziej efektywny i bezpieczny. Ostrze golarki
zostało wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Specjalny grzebień utrzymuje ostrze w
czystości , aby zapobiec zapychaniu się włosami. Istnieje możliwość golenia na sucho i mokro. Ze względów
higienicznych golarka przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Ostrze można odłamać od rączki poprzez
pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny. Wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm.
Wymiary golarki wraz z tekturową osłonką D 5,0 x S 6,0 x G 1,2 cm, waga: część plastikowa 3,63g, ostrze 0,28g ,
golarki pakowane indywidualnie (każda golarka zapakowana indywidualnie w foliowe opakowanie).
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca V:
Pytanie 12: dotyczy Pakietu 6: ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości
od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą
sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni

107cm2 o wymiarach 164 x 117mm
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(wymagane 176 x 122mm)

i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające

wszystkie certyfikaty kompatybilności
i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych
elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST
WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).
Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie
i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych
przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza elektrodę o opisanych wymiarach (dopuszcza, nie wymaga), pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Wykonawca VI:
Pytanie 13: zadanie 2, pozycja 1: czy zamawiający dopuści golarkę typu Gallant z ostrzem 0,8 x 3,6 x 0,01 mm
w opakowaniu jednostkowych wykonanym z grubej folii?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (dopuszcza, nie wymaga):
- opakowanie jednostkowe foliowe pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze (kartonik) zawiera
max. 50 sztuk golarek zapakowanych pojedynczo;
- wymiary golarki 0,8 x 3,6 x 0,01mm;
pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Wykonawca VII:
Pytanie 14: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz
z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury
z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest
dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość
przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą
pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza wysyłkę faktury osobno (nie wraz z towarem) oraz przesłanie skanu faktury
VAT na adres mailowy, wskazany w umowie do kontaktu ze strony zamawiającego (§ 9).

Wykonawca VIII:
Pytanie 15: parametry wymagane – załącznik nr 4 (zadanie 3)
Ze względu na fakt, że test będzie stosowany do kontroli narzędzi, gdzie istnieje ryzyko śladowych ilości
pozostałości białkowych w najbardziej trudno dostępnych miejscach, czy Zamawiający potwierdza, że wymaga
testu o czułości wykrywania zanieczyszczeń białkowych na poziomie 1µg?
Odpowiedź: zamawiający wymaga wyrobu o parametrach opisanych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Pytanie 16: parametry wymagane – załącznik nr 4 (zadanie 3)
Prosimy o doprecyzowanie maksymalnego czasu po jakim test ma wykazać ostateczną zmianę przebarwienia
(ostateczny wynik). Na rynku dostępne są rozwiązania które dają ostateczny wynik do 10 s., do 1 min
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lub do 10 minut. Wszystkie te rozwiązania spełniają aktualny opis SIWZ, natomiast miedzy najlepszym
a najgorszym z tych rozwiązań jest 60 – krotna różnica.
Odpowiedź: do 10 minut;
zamawiający zwraca uwagę na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (form. „Parametry wymagane”, zadanie
3 pkt 4), gdzie widnieje jednoznacznie brzmiący zapis: „w czasie krótszym niż 10 minut”.

Pytanie 17: parametry wymagane – załącznik nr 4 (zadanie 3)
Czy Zamawiający wymaga testu niezawierającego oraz niewydzielającego żadnych substancji toksycznych w ilości
szkodliwej dla zdrowia, co jest potwierdzone aktualnym oświadczeniem producenta?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Wykonawca IX:
Pytanie 18: zadanie nr 6 – elektroda neutralna do diatermii
Punkt 2 – czy zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca X:
Zad. 1.1
Pytanie 19: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzygarki o wadze 122 gramów?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzygarki o czasie pracy 90 minut, po całkowitym
jej naładowaniu?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21: czy Zamawiający miał na myśli strzygarkę ładowaną indukcyjnie?
Odpowiedź: tak, ładowanie indukcyjne.

Zad 1.2
Pytanie 22: czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ostrza do strzygarki o wysokości strzyżenia 0,9 mm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Pytanie 23: czy Zamawiający oczekuje, aby na opakowaniach jednostkowych lub bezpośrednio na ostrzach
umieszczone były podstawowe informacje, takie jak: nr katalogowy, data ważności, nazwa producenta?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca XI:
Pytanie 24: zadanie nr 6 poz. 1: czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną o powiercni 110cm, wymiary
176x122mm dwudzielną, owalną o równych połówkach, uniwersalną przeznaczoną dla dorosłych i dla dzieci?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ w zakresie
zadania nr 6 (elektroda neutralna do diatermii) – modyfikacja obejmuje formularz „Parametry wymagane”
(załącznik nr 4 do formularza oferty) i polega na dodaniu pkt 9 w zakresie zadania nr 6.

Jednocześnie zamawiający wyznacza nowe terminy w postępowaniu:
- składanie ofert do 30.03.2018 r. do godz. 8.30,
- otwarcie ofert: 30.03.2018 r. o godz. 9.00
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,

…………………………………….
DYREKTOR SPSK-2

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