Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 15.05.2018 r.
Znak sprawy ZP/220/27/18
w sprawie: dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

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

Wykonawca I:
Pytanie 1: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu
na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy umowne zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne
w następującej wysokości:
a) 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 oraz
nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/niedostarczonej partii wyrobów;
b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy
w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów, których
dotyczą niedostarczone dokumenty;
c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań,
bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze
wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań, określonej w § 6 ust. 1 umowy.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawca II:
Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 2 cewników do dializ czasowych wykonanych
z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu; dwuświatłowych; o średnicy 12Fr; dostępne długości
cewnika 15cm, 20cm i 24cm; proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające
promieni RTG; w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera w składzie zestawu: cewnik,
strzykawka 5 ml, igła do wkłuwania rozm. 18G,/7 cm prowadnica znaczona o elastycznym końcu typu J-flexi Tip
grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, 2 x koreczki
heparynizowane. Opakowanie typu blister umożliwiające jałowe wyjęcie zestawu.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.
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Wykonawca III:
Pytanie 4: Czy zamawiający

zgodzi się

na zaoferowanie w zadaniu nr 2

cewnika

permanentnego

poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :19 cm, 23 cm,27cm,31cm,35cm cuff to top,
otworami bocznymi oraz bez skalpela?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca IV:
Pytanie 5: Dotyczy: ZP/220/27/18 zadanie 2 pozycja 1 termin składania ofert: 24.05.2018
Czy

Zamawiający

dopuści

do

postępowania

cewnik

dwuświatłowy,

poliuretanowy,

wykonany

z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji
bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi
dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala
x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy,
rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną,
opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Dotyczy: ZP/220/27/18 zadanie 3 pozycja 1 termin składania ofert: 24.05.2018
Proszę o wyjaśnienie czy w opisie parametrów w pozycji 1 zadania 3 L.P. 4

nie wystąpiła omyłka pisarska

a mianowicie zamiast 27/33 cm powinno by 27/32 cm?
Odpowiedź: zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki: prawidłowy parametr wyrobu to 27/32 cm.
Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w dniu 11.05.2018 r. i zamieścił na swojej stronie
zmodyfikowany formularz „Parametry wymagane” oraz informację o zmianie terminów w postępowaniu
(składanie ofert: do 28.05.2018 r. do godz. 12.30, otwarcie ofert: 28.05.2018 r. o godz. 13.00).

Wykonawca V:
Pytanie 7: Dot. pkt. 2/3. Czy Zamawiający dopuści system w rozmiarze Ch 18 o długości 54 cm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8: Dot. pkt. 13/14. Czy Zamawiający dopuści system posiadający “obrotową zastawkę na wysokości
portu do przepłukiwania (…) zapewniającą szczelność zestawu” ale nie posiadający “okrągłej, silikonowej, głównej
zastawki PEEP (…) zapewniającej 100% szczelności zestawu” gdyż funkcja obu wymienionych wyżej zastawek
jest taka sama.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Wykonawca VI:
Pytanie 9: dotyczy zadanie 4 lp 1. lp.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp 1 i Lp 2 do osobnego pakietu celem zwiększenia
konkurencyjności?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawca VII:
Pytanie 10: zadanie 1 poz 1:
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie rozwiązania w postaci - modułowego
zamkniętego systemu do odsysania z dróg oddechowych składającego się z pakowanych oddzielnie:
a/sterylnego cewnika do użytku na 72 godziny, miękkiego, atraumatycznego, o stałej sztywności, rozmiar
kodowany kolorem, z dwoma otworami po przeciwległych stronach:
- do rurek intubacyjnych w rozmiarach 6Ch (długości 31 cm)
- do rurek intubacyjnych 10/12/14/16 Ch (długości 54cm) bez rozmiaru 18Ch, do rurek tracheostomijnych
w rozmiarach 12/14/16 Ch (długości 34cm), końcówka cewnika atraumatyczna zakończona ukośnie, z czarnym
prostokątnym znacznikiem pozwalającym na wizualizację cewnika podczas przepłukiwania
b/czystego, gotowego do użycia pakowanego oddzielnie łącznika o kącie 45 stopni o poziomie czystości
mikrobiologicznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań
zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
Łączniki do cewników intubacyjnych (rozmiary 10/12/14/16 Ch) oraz tracheostomijnych (rozmiary 12/14/16 Ch)
podwójnie obrotowe. Łączniki do cewników w rozmiarze 6Ch obrotowe przy rurce intubacyjnej po zamocowaniu
końcówki do rurki.
System bez portu MDI do podawania leków wziewnych, z zamykanym, obrotowym portem do przepłukiwania
umożliwiajacym podanie leków w formie płynnej. Blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o
180 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania.
Zamiast zastawki obrotowej wymagajacej zaangażowania manualnego oraz zastawki PEEP - samodomykająca się,
bezobsługowa, silikonowa, dwudzielna zastawka zlokalizowana w łącznikach na wejściu do komory płukania
zapewniająca 100% szczelności zestawu po wysunieciu cewnika z rurki do komory płukania. Oznaczenie czasu
użycia poszczególnych elementów systemu w instrukcji obsługi (dla cewnika do 72 godzin, dla łączników
do 7 dni).
2/ Z uwagi na fakt, iż oferowany system modułowy składa się z adaptera (łącznika) do dróg oddechowych
o czasie stosowania tak jak obwód oddechowy do 7 dni i jako taki może ‘’obsłużyć’’ 2 cewniki o czasie stosowania
do 72 godzin, prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny pełnej ilości cewników oraz połowę ilości adapterów
(łączników) do dróg oddechowych. Takie rozwiązanie jest klinicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz umożliwi
uzyskanie przez Zamawiającego korzystnej i konkurencyjnej oferty cenowej.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: zadanie 1 poz 2.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego ślinociągu biologicznie czystego, z możliwością
wyginania, zakończonego złączem męskim, opakowanie 100 sztuk z możliwością dostarczania po 10 sztuk.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Pytanie 12: zadanie 1 poz 3.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera umożliwiającego przeprowadzenie bronchofiberoskopii,
czystego, jednorazowego użytku, gotowego do użycia o poziomie czystości mikrobiologicznej zgodnej
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz
procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. Adapter kompatybilny z systemem zamkniętym, umożliwiający
przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter podwójnie
obrotowy (obrotowy przy rurce i obrotowy w miejscu połączenia z obwodem oddechowym). Port służący
do wprowadzenia bronchofiberoskopu w osi adaptera i rurki co zapobiega zaginaniu bronchofiberoskopu i
zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia. Port posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz zabezpieczony
wciskaną silikonową zatyczką na uwięzi. Wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym
9mm.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca VIII:
Pytanie 13: 1.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 wysokiej klasy czasowych
cewników do hemodializy ostrej firmy Arrow/Teleflex o następujących parametrach:

Cewnik 2-światłowy

do hemodializy 12 Fr/12,12 Ga/16 cm, oraz 12Fr/12,12Ga/20cm W skład zestawu wchodzi:
- igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm
- dodatkowa igła punkcyjna 20 Ga w miękkiej kaniuli 18 Ga/6,35 cm
- prowadnik druciany o średnicy 0,035’’ i długości 60cm, a powierzchni znaczki informujące o głębokości
wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona
w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką,
- 2-światłowy cewnik poliuretanowy
- strzykawka z otworem w tłoku 5 ml,
- rozszerzadło,
- skrzydełka mocujące,
- igła do kontroli ciśnienia,
- skalpel,
- gazik,
- koreczki
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 wysokiej klasy cewników
do dializy permanentnej firmy Arrow/Teleflex o następujących parametrach:
Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr,
z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości
cewników 15 Fr dł. 19 cm, 23 cm, 27 cm do mufki,
Zestaw zawiera:
1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe srodki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą ,
z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.
1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr
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1: prowadnica drutowa 0,038”/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie
1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5” [6,35 cm]
1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym
1: zespół rozgałęziacza
2: koreczki Luer-Lock
1: rozszerzadło tunelizacyjne
1: rozszerzało tkankowe 12 Fr
1: rozszerzało tkankowe 14 Fr
1: mankiet uszczelniający
1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek
1: zacisk cewnika
1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm
1: skalpel wysuwany
1: pojemnik na igły
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Ad rozdz. VII pkt. 1.3 SIWZ
Czy Zamawiający uzna warunek określony w punkcie 1.3 za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się dostawami
na jednorazowe wyroby medyczne na wymaganą wartość?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: 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 na zmianę, zapisy zgodnie z SIWZ.

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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