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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 05-09-2012 r. 
znak sprawy: ZP/220/34/12 
 

Wyja śnienia 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 dot. zad. nr 4: 
Poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 – Prosimy o wydzielenie tych pozycji z pakietu i utworzenie z nich oddzielnego 
pakietu. Proponowane rozwiązanie wpłynie korzystnie na konkurencyjność postępowania, gdyż wydzielenie 
tych pozycji pozwoli uczestniczyć w przetargu bezpośrednim importerom, którzy sprowadzają tylko ten rodzaj 
asortymentu laboratoryjnego i mogą zaproponować wyroby o wysokiej jakości i  bardzo dobrych cenach dla 
Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 2 dot. zad. nr 4: 
Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania patyczek do pobierania wymazów o długości całkowitej 
150 mm?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 3 dot. zad. nr 8: 
Czy Zamawiający, w celu umożliwienia przystąpienia do postępowania większej ilości wykonawców, co ze 
względów ekonomicznych jest korzystne dla Zamawiającego, dokona modyfikacji specyfikacji poprzez 
wyrażenie zgody na wydzielenie z zadania nr 8 pozycji 9, 10 i 11 i utworzenie osobnego pakietu na te pozycje 
wraz z odpowiednim podziałem wysokości wadium? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4 dot. zad. nr 10: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie nakłuwaczy w opakowaniu w postaci sześciokątnego 
kartonika o wymiarach 11,5 x 12,5 x 13 cm z wygodnie otwieraną górną pokrywą? Pozostałe parametry 
nakłuwaczy (przeznaczenie, głębokość nakłucia, wielkość opakowania) zostają zachowane zgodnie z zapisami 
SIWZ.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 5 dot. zad. nr 13: 
Czy Zamawiający dopuści nóż 2,5 mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 6 dot. zad. nr 14: 
Czy Zamawiający dopuści nóż o kalibracji 1,4 mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7 dot. zad. nr 15: 

Czy Zamawiający dopuści manipulator o długości całkowitej 135 mm, dł. Części roboczej 15 mm, zagięta 
końcówka o długości 0,5 mm, średnica 0,2 mm?             
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Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 8 dot. zad. nr 13: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu noża typu Crescent o średnicy poprzecznej 
2,3 mm? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 9 dot.§ 1 ust 3 projektu umowy: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: 
„Ilo ść 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. 

 
Pytanie 10 dot. zad. nr 9 poz. 7: 
Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycja 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus 
Chemo czerwony do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający 
ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej 
komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej 
powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi 
dostępnymi na rynku polskim?  
Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność 
bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy 
wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores). 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 11 dot.§ 10 ust. 1: 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 
a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w 
dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru 
niedostarczonego w terminie lub wartości brutto wadliwej partii towaru  za każdy dzień opóźnienia, jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie lub wartości brutto 
wadliwej partii towaru 
b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Sprzedawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 12 dot. zad. nr 13: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 13 nóż okulistyczny typu Crescent o średnicy poprzecznej 2,0 mm lub 2,3 
mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 13 
Czy w zawiązku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z 
pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na 
poszczególne pakiety? 
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez 
Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna uprzejmie prosimy o 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w 
ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja 
każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.” 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 14 dot. § 10 ust. 1: 
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 10 ust. 1 na zapis: “W razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary 
umowne w następującej wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu (…) w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
wartości brutto niezrealizowanej części zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów. 

b) W przypadku odstąpienia (…) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 
określone w § 6 umowy? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 15 dot. § 10: 
Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego ust. 3 w § 10 Projektu umowy o poniższej treści: 
„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym okresem wypowiedzenia, 
dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyższenia przez producenta ceny 
towaru objętego umową, zaprzestania produkcji towaru objętego umową przez producenta z jednoczesnym 
obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2% od wartości 
netto niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 16 dot. § 10 ust. 4: 
Prosimy Zamawiającego na zmianę treści § 10 ust. 4 na zapis: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą 
cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową 
zmianą stawek VAT”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana stawki podatku VAT jest określona w § 6 ust. 3. 

 
Pytanie 17 dot. SIWZ: 
Czy Zamawiający w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego sprzętu z zapisami SIWZ Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbek, dokumentów dopuszczających oraz 
certyfikatów CE? 
Odpowiedź 
Nie. 

 
Pytanie 18 dot. zad. nr 6 poz. 4: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania worków do zbiórki moczu pakowanych maksymalnie po 
259 sztuk. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 19 dot. zad. nr 6 poz. 4: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego worka do zbiórki moczu u dorosłych. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 20 dot. zad. nr 7 poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania cewnika z zakończeniem typu Nelaton z kolorowym 
oznaczeniem konektora zależnie od rozmiaru z balonem o pojemności 5-10ml. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 21 dot. zad. nr 8 poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Couvelaire dwudrożnego w 
standardowych rozmiarach od 16-24 Ch i balonem 50 ml. Cewnik tego typu – dwudrożne wykonane z lateksu 
silikonowego są standardowo produkowane w zakresie rozmiarów 16-24 CH przez większość wiodących 
producentów sprzętu medycznego. 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 22 dot. zad. nr 8 poz. 3, 4, 5, 7 i 9: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania asortymentu pakowanego maksymalnie po 100 sztuk. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zbiorcze opakowanie po 100 sztuk pod warunkiem, że pośrednie opakowanie będzie 
wynosiło maksymalnie 50 sztuk.  
 
Pytanie 23 dot. zad. nr 8 poz. 6: 
Czy cewniki do karmienia mają być pozbawione DEHP z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta 
na opakowaniu? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 24 dot. zad. nr 12 poz. 1: 
Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego z PCV, dwie rury karbowane długości 180 cm, złącza 22 F typu 
Flex, łacznik Y z kolankiem i czerwonym kapturkiem zabezpieczającym, biologicznie czysty, opakowanie folia 
papier. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 25 dot. zad. nr 12 poz. 2: 
Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, z PCV, dwie rury gładkie w środku długości 180 
cm, złącza 22 mmF typu flex, łącznik Y z kolankiem (15M/22M – 15F), dodatkowa rura długości 80 cm z 
workiem bezlateksowym o poj. 2,0 litra, sterylny, opakowanie folia papier.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 26 dot. zad. nr 17 poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania maski bez użebrowania, tak jak dotychczas stosowana  w 
Państwa placówce. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 27 dot. zad. nr 17 poz. 1: 
Prosimy o doprecyzowanie czy maska ma posiadać rozmiar kodowany różnym kolorem mankietu oraz 
rozmiarem opisanym na baloniku kontrolnym? 
Odpowiedź 
Tak. 

 
Pytanie 28 dot. zad. nr 1 poz. 1: 
Czy Zamawiający w pozycji 1 przez zestaw czterokomorowy rozumie aby zestaw (tak jak dotychczas używany) 
wyposażony był w komorę kolekcyjną, komorę zastawki wodnej, komorę regulacji siły ssania i komorę lub 
zawór umożliwiający uwolnienie nadmiaru dodatniego ciśnienia na wypadek awarii próżni? 
Odpowiedź 
Tak. 

 
Pytanie 29 dot. zad. nr 1 poz. 3: 
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuszcza zaoferowanie nie używanych dotychczas przez Zamawiającego 
zestawów do drenażu klatki piersiowej: 

• Funkcjonalnie czterokomorowych (komora zbiorcza o poj. 2200 ml, komora zastawki wodnej, komora 
regulacji siły ssania: mechanicznym pokrętle, zawór uwalniający nadmiar dodatniego ciśnienia w 
przypadku awarii próżni) 

• Ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i możliwością umocowania do łóżka lub postawienia 
• Przeziernych do frontu 
• Z giętkim drenem, nie zawierającym lateksu, zabezpieczonym przed zaginaniem się sprężyną 
• Z igłowym portem do pobierania próbek drenowanej krwi przy drenie łączącym 
• Z możliwością pomiaru podciśnienia poprzez sumowanie wysokości słupa wody w komorze zastawki 

wodnej i wartości ustawionej pokrętłem 
• Z mechaniczną regulacją siły ssania do -40 cm H2O 
• Z manualną zastawką z filtrem odbarczającą wysokie podciśnienie 
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• Z automatyczną zastawką odbarczającą nadciśnienie 
• Z bezigłowym portem, umożliwiającym uzupełnienie płynu w komorze zastawki wodnej za pomocą 

strzykawki w zestawie. 
Odpowiedź 
Tak. 

 
Pytanie 30 dot. zad. nr 1 poz. 5: 
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie drenów w rozmiarach 08, 16, 20, 24, 28, 32 Ch?  
Odpowiedź 
Tak. 

 
Pytanie 31 dot. zad. nr 13: 
Czy w Zadaniu nr 13 Zamawiający dopuści nóż CRESCENT o średnicy poprzecznej 2,3mm? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie 32 dot. zad. nr 14: 
Czy w Zadaniu nr 14 Zamawiający dopuści nóż SLIT trapezoidalny o kalibracji: 1,8-2,2mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie 33 dot. § 8 ust. 1: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może 
dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 
zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. 
(Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie 
z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 34 dot. § 10 ust. 1: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
a/ w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu 
wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionej lub 
zareklamowanej partii wyrobów 
b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Sprzedawca – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 6 umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 35 dot. zad. nr 6 poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy z otworem centralnym i 2 dużymi otworami bocznymi? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 36 dot. zad. nr 6 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu dla dorosłych sterylny? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 37 dot. zad. nr 6 poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści – worek DO GODZINNEJ ZBIÓRKI MOCZU W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM – 
DWUTYGODNIOWY 
- worek zbiorczy o pojemności 1500 i 2000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym 
jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/ 
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm 
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający 
swobodny i skuteczny odpływ moczu 
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego 
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu 
- samouszczelniający się port do pobierania próbek 
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- trwała, stabilna komora pomiarowa o poj. 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie 
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 
ml (w pozostałych komorach) 
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w 
systemie 
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty), opróżniający 
jednocześnie wszystkie komory pomiarowe 
- tylna ścianka komory biała, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu 
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i 
kwadratowych ram łóżka 
- bezlateksowym worek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, przy użyciu najnowocześniejszych 
technologii co gwarantuje jego wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie; Zalecany 
okres utrzymania u pacjenta do 14 dni 
- worek sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu), pakowany zgodnie z PN-EN 556 i PN-EN 868 w opakowanie 
foliowo-papierowe. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 38 dot. zad. nr 8 poz. 1, 5: 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1, 5 z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych 
cen. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 39 dot. zad. nr 8 poz. 7: 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania nieskalowany, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 40 dot. zad. nr 9 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści skalę co 0,2 mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 41 dot. zad. nr 9 poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści skalę co 0,2 mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 42 dot. zad. nr 9 poz. 6: 
Czy Zamawiający dopuści skalę co 0,5 mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 43 dot. zad. nr 8 poz. 5: 
Czy Zamawiający nie dopuścił się omyłki pisarskiej wymagając dwudrożny cewnik urologiczny typu Tieman? 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wymaga cewnika jednoświatłowego. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert. 
                
                  Z poważaniem  

 

 

 

….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE 


