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 28-11-2012r
Znak sprawy: ZP/220/77/12

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jednorazowych
wyrobów anestezjologicznych

Wyjaśnienia 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
1. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 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 na proponowaną zmianę.
Pytanie 2
2. 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 na proponowaną zmianę.
Pytanie 3
3. Dotyczy zadania 2 (zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera):
Ze względu na wysoki koszt próbek zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek
do 1 sztuki dla każdej pozycji.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek.
Pytanie 4
Zadanie 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu niesilikonowane wykonane z
termoplastycznego PCV, bez znacznika głębokości, spełniające pozostałe wymagania zawarte w
SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rurek.
Pytanie 5
Zadanie 1, pozycja 2
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Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niesilikonowane, spełniające pozostałe
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rurek.
Pytanie 6
Zadanie 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone bez znacznika głębokości, spełniające pozostałe
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rurek.
Pytanie 7
Zadanie 1, pozycja 4
Czy Zamawiający rurkę tracheotomijną wykonaną z termoplastycznego PCV, niesilikonowaną, z
nieruchomym łącznikiem, w opakowaniu typu blister?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanej rurki.
Pytanie 8
Zadanie 1, pozycja 5, 7, 8
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany podział zadania 1.
Pytanie 9
Zadanie 1, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z wysokiej jakości tworzywa PE?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych rurek.
Pytanie 10
Zadanie 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy w rozmiarze 5Fr i 6Fr
o składzie: kateter jednokanałowy, prowadnik J, rozszerzacz, zacisk, koreczek luer-lock, strzykawka
3-częściowa 5ml, igła wprowadzająca, skalpel, serweta dwuwarstwowa?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu.
Pytanie 11
Zadanie 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy w rozmiarze 7Fr x 20cm
o składzie: kateter dwukanałowy, prowadnik J, rozszerzacz, zacisk, koreczek luer-lock, strzykawka 3częściowa 5ml, igła wprowadzająca, skalpel, serweta dwuwarstwowa?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.
Pytanie 12
Zadanie 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy o składzie: kateter
dwukanałowy, prowadnik J, rozszerzacz, zacisk, koreczek luer-lock, strzykawka 3-częściowa 5ml, igła
wprowadzająca, skalpel, serweta dwuwarstwowa?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.
Pytanie 13
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr.2 w pozycji 1 wysokiej klasy
zestawów do kaniulacji żył centralnych firmy Arrow. W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18
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Ga/6,35 cm, prowadnik typu „J” .032’’/60cm, 1-światłowy cewnik 20cm/14Ga, 20cm/16Ga
wykonany z poliuretanu, strzykawka 5 ml., bardzo dobrej jakości rozszerzadło, skrzydełka mocujące.
Opakowanie jednostkowe zapewniające szybkie otwarcie zestawu opisane: producent, nazwa, skład
zestawu, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Opakowane zewnętrzne kartonowe zawierające
maksymalnie 20 zestawów, zawierające następujące informacje: producent, nazwa, nr katalogowy, nr
serii, data ważności, liczba sztuk w opakowaniu. Zestaw nie posiada skalpela.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 2 w pozycji 2 wysokiej klasy
zestawów do kanulacji żył centralnych firmy Arrow. W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18
Ga/6,35 cm, prowadnik typu „J” .032”/60cm, 2-światłowy cewnik wykonany z poliuretanu 7Fr/ 20
cm, strzykawka 5ml, bardzo dobrej jakości rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Opakowanie
jednostkowe zapewniające szybkie otwarcie zestawu opisane: producent, nazwa, skład zestawu, nr
katalogowy, nr serii, data ważności. Opakowane zewnętrzne kartonowe zawierające maksymalnie 10
zestawów, zawierające następujące informacje: producent, nazwa, nr katalogowy, nr serii, data
ważności, liczba sztuk w opakowaniu. Zestaw nie posiada skalpela.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw
Pytanie 15
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr.2 w pozycji 3 wysokiej klasy
zestawów do kaniulacji żył centralnych firmy Arrow. W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18
Ga/6,35 cm, prowadnik typu „J” .032”/60cm, 3-światłowy cewnik wykonany z poliuretanu 7Fr/ 16
oraz 7Fr/20cm, strzykawka 5ml, bardzo dobrej jakości rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Zestaw nie
posiada skalpela. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw
Pytanie 16
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń
jednokanałowe w rozmiarach 14Ga i 16Ga?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu.
Pytanie 17
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń pakowanych po 10
szt. w zewnętrzne sztywne opakowanie zbiorcze, zawierające wszystkie wymagane w SIWZ
informacje? Dodatkowo wszystkie wymagane w SIWZ informacje znajdują się na opakowaniu
jednostkowym.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.
Pytania 18
Do zapisów siwz:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie dokumentów
potwierdzających wykonanie co najmniej dwóch dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku?
W razie odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie przedstawienia dokumentów
potwierdzających wykonanie co najmniej 2 dostaw medycznego jednorazowego użytku.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.
Pytanie nr 19
Zadanie 1
Poz. 1 i 2
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wyposażonej w odłączalny łącznik 15
mm, co pozwala na docięcie rurki celem właściwego dopasowania jej długości, tak jak obecnie
stosowane w Państwa placówce.
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Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowane rurki
Pytanie 20
Zadanie 1 Poz. 5
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheotomijnej w rozmiarach 7.0 / 8.0 / 9,0 / 10,0 /
11,0 bez połówek tak jak obecnie używane w Państwa placówce.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowane rurki
2/ Prosimy o dopuszczenie rurki tracheotomijnej zbrojonej bez ruchomego łącznika obrotowego ale z
ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną
regulację położenia, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowane rurki
Pytanie 21
Zadanie 1 Poz. 7
1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki dooskrzelowe dwuświatłowe mają posiadać
prowadnicę z zabezpieczeniem utrzymującym anatomicznie wyprofilowany kształt rurki, tak jak
obecnie stosowane w Państwa placówce?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że rurki dooskrzelowe dwuświatłowe mają posiadać prowadnicę z
zabezpieczeniem utrzymującym anatomicznie wyprofilowany kształt rurki
Pytanie 22
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z Zadania nr 2
pozycji 1 i utworzenia z niej osobnego zadania lub wyłączenia rozmiaru 10F z pozycji pierwszej i
utworzenia kolejnej pozycji w zadaniu nr 2? Nadmieniam, iż tego typu cewniku w rozmiarze 10F
występują niezmiernie rzadko.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji.
Pytanie 23
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji 1 dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń
jednokanałowe w rozmiarach 14Ga i 16Ga?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu.
Pytanie 24
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń pakowanych po 10szt.
w zewnętrzne sztywne opakowania zbiorcze, zawierające wszystkie wymagane w SIWZ informacje?
Dodatkowo wszystkie wymagane w SIWZ informacje znajdują się na opakowaniu jednostkowych.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowane zestawy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania
ofert.
Z poważaniem

….………………………………………
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE
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