Szczecin, 11.06.2019

al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

Sygnatura: ZP/220/44/19
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobów laboratoryjnych i medycznych jednorazowego użytku dla
SPSK-2 w Szczecinie.
WYJAŚNIENIA NR 1
W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań i wniosków dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986,
t.j. z dn. 2018.10.16), 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.
Pytanie 2: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 10 ust. 1:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 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 w terminie 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.
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WYKONAWCA II:
Pytanie 3: dotyczy pakietu nr 3, poz. 10 i 13: czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2?
Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie

4:

dotyczy

pakietu

nr

3,
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od

10

do

13:

czy

Zamawiający
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zgodę

na

wydzielenie

z pakietu w/w pozycji? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Pytanie 5: dotyczy SIWZ rozdział V ust. 4, wzoru umowy, §3 ust. 2: czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 3 ust. 2 wzoru umowy.
Pytanie 6: dotyczy SIWZ rozdział V ust. 4, wzoru umowy, §10 ust. 1, lit. a), b): prosimy Zamawiającego o odstąpienie
od określenia minimalnej kwoty potencjalnej kary umownej.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy.
WYKONAWCA III:
Pytanie 7: zadanie nr 2 poz. 1: czy zamawiający dopuszcza opakowanie jednostkowe a’ 1 000 szt? Pozostałe cechy zgodne
z SIWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.
WYKONAWCA IV:
Pytanie 8: Zadanie nr 3 poz. 10-13: prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa
zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Pytanie 9: Zadanie nr 3 poz. 10, poz.11, poz. 13: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 10/12
ml, 20/22 ml, 5/6 ml typowych luer – lock bez możliwości stosowania w pompie infuzyjnej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA V:
Pytanie 10: Zadanie 3, poz. 7-8: proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7-8 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie
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rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona
do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
Pytanie 11: Zadanie 3, poz. 7: czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny,
z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS – odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml,

długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu
o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister
papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 12: Zadanie 3, poz. 7: czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego
zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę
z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 13: Zadanie 3, poz. 8: czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny,
grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS – odpowietrznik
z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1
ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, z filtrem
filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe
typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14: Zadanie 3, poz. 8: czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy
bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada
osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
WYKONAWCA VI:
Pytanie 15: dotyczy zadania nr 5: prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej jednokrotnego użytku, gdzie
w opakowaniu występuje maksymalnie 20 pojedynczo zapakowanych masek.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
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WYKONAWCA VII:
Pytanie 16: zadanie nr 5, pozycja 1: czy zamawiający odstąpi od zapisu „Posiadająca zabezpieczenie przed wklinowaniem
nagłośni z wbudowanym mankiet i trzon maski w celu zabezpieczenia go przed przegryzieniem”?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 17: zadanie nr 6, pozycja 1: czy zamawiający dopuści roztwór z zawartością dimetikonu?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 18: zadanie nr 6, pozycja 1: czy zamawiający dopuści możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej
do 20 sekund przy mocy 700W? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
WYKONAWCA VIII:
Pytanie 19: Zadanie Nr 4 poz. 1: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowego użytku rampy
pięciokranikowej z przedłużaczem o długości 150 cm, wykonanego z medycznego PCV bez DEHP, z systemem bezigłowym
umożliwiającym przepływ min. 165 ml/min, przestrzeń martwa 0,02 mikrona, możliwość używania przez min. 7 dni lub 600
aktywacji, razem na rampie 6 zaworów bezigłowych. Rampa z możliwością wyposażenia w system mocowania na ramie,
każda rampa pakowana indywidualnie w opakowaniu maks. 50 szt.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.
Pytanie 20: Zadanie Nr 4 poz. 2:
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego systemu do pobierania leków z fiolek, z wbudowanym połączeniem
bezigłowym, bez wewnętrznych części sprężynowych, z gładką bezlateksową powierzchnią łatwą do dezynfekcji, zawór
bezigłowy automatycznie zamykający się po odłączeniu strzykawki, do używania przez min. 600 aktywacji.
2. Prosimy Zamawiającego, czy system do pobierania leków z fiolek ma umożliwiać przechowywanie fiolki z lekiem
do 28 dni ?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.
WYKONAWCA IX:
Pytanie 21: dot. pakietu 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę krtaniową z drenem do napełniania mankietu
wbudowanym tylko w mankiet maski?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.
Pytanie 22: 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
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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 zapisu.
Zawierając umowę strony zobowiązują się do przestrzegania jej zapisów. Zobowiązaniem wykonawcy jest m. in. terminowa
realizacja dostaw, szczególnie istotna z uwagi przedmiot działalności zamawiającego. Kary umowne z tytułu opóźnień
w dostawach mają charakter dyscyplinujący – służą temu, by opóźnień nie było.
WYKONAWCA X:
Pytanie 23: Zadanie 6, poz. 1: czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna
warstwa

polietylenowa,

wewnętrzna

warstwa

włókniny

nasączony

substancjami

myjącymi

oraz

odżywką.

Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan
glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W).
Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu. Termin
ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 24: Zadanie 7, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Stosowane również do osuszania powierzchni płaskich
oraz sprzętu i urządzeń. Wykonane z włókien 100% celulozy skondensowanych przy użyciu technologii Airlaid, rozmiar 30cm
x 40cm, gramatura 60g/m2, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię z nadrukowanymi danymi:
rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta. Produkt pozbawiony latexu. Jednorazowego użytku. Niesterylne
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie 25: Zadanie 7, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30cm x 40cm,
gramatura 45g/m2, grubość min. 0.55mm, opakowanie a'100 sztuk zgrzewane w folię umieszczone dodatkowo
w kartonowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie. Dyspenser kompatybilny z uchwytami do powieszenia – system
poprawia organizację w miejscu pracy oraz redukuje ryzyko kontaminacji powierzchni opakowania. Produkt pozbawiony
latexu. Jednorazowe, niesterylne.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.
Z poważaniem
Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale
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