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                            Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
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, 03.11.2017 r. 

Znak sprawy ZP/220/86/17 

 

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.2015.2164 t.j. z dnia 

2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: dotyczy części nr 3: czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wraz z precyzyjnym 

regulatorem z podwójną skalą liczbową – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h                     

dla 20%), o długości 195 cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca II: 

Pytanie 2: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1: czy Zamawiający dopuści czujniki w opakowaniu a’24 szt.? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 3: dotyczy Zadania nr 5 poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu, co umożliwi złożenie większej niż jedna oferta przetargowa? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Wykonawca III: 

Pytanie 4: zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 3 zestawów z regulatorem przepływu w kroplówce                     

z regulatorem w zakresie od 0 do 250 ml/h ( możliwość precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator                        

z podziałką w skali co 5 ml/h do 30ml/h) – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca IV: 

Pytanie 5: do pakietu 1 poz. 1: czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: sterylnej, jednorazowego użytku rampy 

pięciokranikowej z przedłużaczem 150cm. Kraniki kolorowe, na każdym z nich przezroczysty zamknięty system bezigłowy 

o przepływie 165ml/min, martwej przestrzeni 0,04ml. Możliwość używania przez 7 dni lub 600 podłączeń. Korek 

bezigłowy posiadający barierę mikrobiologiczną pełniącą rolę filtru antybakteryjnego oraz podwójny system 

zabezpieczenia w postaci podzielnej membrany i tępego trzpienia, przeznaczone do wielokrotnego kontaktu z: krwią, 

lipidami, chemioterapeutykami chlorhexydyną i alkoholami. 

System wolny od lateksu i części metalowych. Sterylny. Pakowany pojedynczo. W opakowaniu kartonikowym                     

po 25 sztuk. 
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Uchwyt do mocowania rampy metalowy pozwalający na wygodne i trwałe umieszczenie rampy pod dowolnym kątem. 

Pozwoli to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców i bardzo dobrego 

sprzętu o wysokich parametrach użytkowych. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ. 

 

Pytanie 6: do pakietu 1 poz 2: czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: sterylnego, bezigłowego systemu                

do wielokrotnego pobierania leku z fiolki. System mocujący okalający fiolkę z filtrem hydrofobowym, wyrównujący 

ciśnienie i ułatwiającym pobieranie leku. Na fiolkę o średnicy korka 20mm. Korek bezigłowy z kolcem dwukanałowym 

jeden kanał biorczy drugi wyrównujący ciśnienie. Korek bezigłowy z podwójny system zabezpieczenia w postaci 

podzielnej membrany i tępego trzpienia, po odłączeniu samozamykający się i samouszczelniający. Pozwoli                            

to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców i bardzo dobrego sprzętu 

o wysokich parametrach użytkowych. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ. 

 

Wykonawca V: 

Pytanie 7: Pak 5 Poz. 1: czy zamawiający zezwoli na zaproponowanie czujnika saturacji Masimo, długość kabla 80 cm. 

Reszta bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ. 

  

Pytanie 8: Pak 5 Poz. 2: czy zamawiający zezwoli na zaproponowanie czujnika saturacji Masimo, długość kabla 80 cm. 

Reszta bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ. 

  

Pytanie 9: Pak 5 Poz. 2: prosimy aby zamawiający odszedł od wymogu oznaczenia kolorystycznego czujników SpO2. 

Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty 

cenowej. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ. 

 

Wykonawca VI: 

Pytanie 10: czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika transferowego, który jest: 

sterylny i jednorazowy, o pojemności 1000ml, przeznaczony do rozdzielania składników krwi pełnej, wykonany z PCW 

(polichlorek winylu), posiadający dwa porty wejściowe oraz pojedynczy dren zakończony męskim złączem typu LUER? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca VII: 

Dotyczy zapisów SIWZ: 

Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  

Odpowiedź: zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.  

 

Pakiet nr 14, poz. 1 

Pytanie 12: czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy do kontroli skuteczności termicznej pakowane     

po 200 szt. w opakowaniu jednostkowym? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 13: czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi                

i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?  

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, ale je dopuszcza.  

 

Pytanie 14: czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga,                  

aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pytanie 15: czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji 

termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?  

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Pakiet nr 14, poz. 2  

Pytanie 16: czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie                  

ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?  

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

Wykonawca VIII: 

Pakiet 14, poz. 1:  

Pytanie 17: czy Zamawiający wymaga, by oferowany test wykonany był w technologii klasy 6 wg EN ISO 11140-1, 

gdzie opisana tolerancja odbarwienia testu powinna być nie większa niż 6% dla czasu oraz 1°C dla temperatury,                   

co poświadczone jest odpowiednim dokumentem producenta?  

Takie rozwiązanie daje dużo większą pewność skuteczności osiąganych przez myjnię narzędziową parametrów, w ściśle 

określonym czasie i temperaturze, które to parametry decydują o skutecznie przeprowadzanym w niej procesie 

dezynfekcji termicznej. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pakiet 14 – pytanie ogólne: 

Pytanie 18: czy Zamawiający wyrazi zgodę, by oferowany asortyment posiadał okres przydatności  

do użycia wynoszący 12 m-cy? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca IX 

Zadanie nr 3 

Pytanie 19: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przyrząd + regulator z precyzyjnym 

regulatorem przepływu od 0 do 300 ml na godzinę w opakowaniu folia. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca X: 

Pytanie 20: Pakiet 9: czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje                     

2 i/lub 3 i/lub 5 i dopuści: 

- Poz. 2: klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, sterylne, dostępne w długościach 195 oraz 230cm. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

- Poz. 3: zestaw do opaskowania żylaków przełyku sterylny, jednorazowy, zawierający 6 lub 7 podwiązek. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 
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- Poz. 5: igła do ostrzykiwania jednorazowego użytku, sterylna. W teflonowej osłonce odpornej na załamania, długość 

całkowita 230cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ. 

 

Pytanie 21: Pakiet 10: czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści pętla z siatką do usuwania 

polipów jednorazowego użytku, sterylna. Obrotowa, kształt sferyczny po wysunięciu z osłonki,                                        

średnice siatki 22, 26, 32mm. Średnica osłonki 2,5mm, długość osłonki 2300mm, rękojeść skalowana co 5mm. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza średnicę siatki 22 i 26mm oraz średnicę osłonki 2,5mm (dopuszcza,                       

nie wymaga). Zamawiający nie dopuszcza średnicy siatki 32mm. 

 

Wykonawca XI: 

Zadanie 12 

Pytanie 22: czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem? 

Odpowiedź: zamawiający wymaga, by opakowanie jednostkowe (rękaw) zawierało 70-80 sztuk (opis wymagań zawarty      

w formularzu cen jednostkowych dla zadania 12).  

 

Pytanie 23: czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane w opakowania foliowe z naklejką identyfikującą z nazwą 

produktu, datą ważności? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

Wykonawca XII: 

Pytania dotyczące SIWZ – Rozdział II – Wzór umowy: 
 

Pytanie 24: dotyczy §10 ust. 1 pkt a): prosimy o zmianę zapisów w/w ustępu w sposób następujący: 

„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu 

wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej                         

lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia”. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 25: dotyczy §10 ust. 1 pkt b): prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisów. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Wykonawca XIII: 

Pytanie 26: dotyczy Zadania 14, pozycja nr 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego 

pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 27: dotyczy Zadania 14, pozycja nr 1: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu po 200 sztuk? 

Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 28: 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. 
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Wykonawca XIV: 

Pytanie 29: zadanie nr 3, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści zestaw skradający się z przyrządu + regulatora 

posiadający precyzyjność przepływu w zakresie 5-250 ml/h, spełniający pozostałe wymogi opisane w SIWZ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Wykonawca XV: 

Zadanie 1 

Pytanie 30: poz. 1: prosimy zamawiającego o dopuszczenie rampy z przedłużaczem wykonanym dwuwarstwowo: 

warstwa zewnętrzna z PCV bez DEHP a wewnętrzna PE, o całkowitej objętości wypełnienia 8,65 ml (nie wiem jaki jest 

przepływ), z ilością aktywacji 400 lub 7 dni w zależności co nastąpi pierwsze. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 31: poz. 2: prosimy zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego do pobierania leków z fiolek                       

do używania przez min. 100 aktywacji. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Zadanie 3: 

Pytanie 32: prosimy zamawiającego o dopuszczenie regulatora przepływu ze skalą w zakresie 5-300 ml/h,                           

w opakowaniu zbiorczym 100 szt. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 33: prosimy zamawiającego o dopuszczenie regulatora przepływu ze skalą w zakresie 5-250 ml/h,                                

w opakowaniu zbiorczym 100 szt.   

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca XVI: 

Pytania do SIWZ   

Zadanie nr 9 

Pytanie 34: Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 9 dopuści zaoferowanie pętli o średnicach 10, 15, 25 i 32 mm, 

dostępne kształty: owal, hexagonal i crescent, z możliwością wykonania zimnej polipektomii ze względu konstrukcję 

narzędzia, osłonka wykonana z materiału zmniejszającego tarcie  i ułatwiającego swobodne wysuwanie pętli, pozostałe 

parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 35: Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 9 dopuści zaoferowanie klipsów dostępnych w długościach 165 cm               

i 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 36: Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 9 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 6 podwiązek,                     

z prowadnicą nylonową, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 37: Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 9 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 7 podwiązek 

lateksowych, z prowadnicą nylonową, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 38: Czy Zamawiający w pozycji 6 Zadania 9 dopuści zaoferowanie igieł z osłonką wzmocnioną metalową 

wkładka  i o konstrukcji odpornej na załamania, wyposażonej w mechanizm pozwalający na blokadę położenia w dwóch 

pozycjach, długość całkowita 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza. 

 

Wykonawca XVII: 

Pytanie 39: dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 2: zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie istniejącego zapisu, poprzez 

dodanie następującej treści: 

„…, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy 

do należytej realizacji umowy […]?” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 40: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„…, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych?” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 41: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„…, do godz. 24:00 siódmego dnia od złożenia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona?” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 42: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„…, w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych, licząc od daty uznania reklamacji?” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 43: dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 8: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„W przypadku 3 – krotnego nie dostarczenia wyrobu wolnego od wad w terminie …?” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 44: dotyczy zapisów umowy § 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności 

wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze?” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 45: dotyczy wzoru umowy § 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Kupującego należności (jeżeli 

płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 7 ust. 1) za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości 

naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania 

płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia?” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 46: dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 47: dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1 A: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,5% 

na 0,2%? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ.   

 

Pytanie 48: dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1 A: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie 

istniejącego zapisu:  

„…, licząc od wartości brutto niedostarczonej w terminie lub zareklamowanej partii wyrobów…” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 49: dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1 B: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej                      

z 100,00 zł na 50,00 zł? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 50: dotyczy zapisów umowy § 13: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„…, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do realizacji należytego wykonania umowy?” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 51: zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 

likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? 

Odpowiedź: zamawiający informuje, że nie została wobec niego wszczęta likwidacja, jak również, że nie przekształca się 

w spółkę prawa handlowego.   

 

Wykonawca XVIII: 

Zadanie 3 

Pytanie 52: pozycja 1: czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z regulatorem przepływu w opakowaniach 

zbiorczych a’75szt? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca XIX:  

Pytanie 53: dotyczy zadania nr 4 – materac do ogrzewania lub podtrzymywania temperatury niemowląt: czy 

zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu pierwszej dostawy cząstkowej do 4 tygodni, a kolejne do 4 dni? 

Materac do ogrzewania lub podtrzymywania temperatury niemowląt jest towarem specjalistycznym i ta krótki termin 

dostawy spowoduje zmniejszenie ilości oferentów. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – na następujących warunkach: termin pierwszej dostawy cząstkowej 

do 4 tygodni (to jest 28 dni kalendarzowych), a kolejnych dostaw cząstkowych - do 4 dni roboczych. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

………………………………… 

   DYREKTOR SPSK-2 


