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, dn. 03.11.2015 r.
Znak sprawy: ZP/220/91/15
Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz akcesoriów laboratoryjnych dla SPSK-2.

WYJAŚNIENIE NR 1 oraz modyfikacja SIWZ 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. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

WYKONAWCA I:
Pytanie 1:
Dotyczy zadania nr 6: czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści rurkę intubacyjną Polarno-Północną (wygiętą
do góry), wykonaną z bardzo miękkiego materiału IVORY, w rozmiarach: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; spełniającą pozostałe
wymagania określone w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga (pozostałe wymagania określone w SIWZ – bez zmian).

Dotyczy wzoru umowy:
Pytanie 2:
Czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie minimalnego progu realizacji umowy, określonego w § 1 ust.3,
do 80% wartości umowy/zadania?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3:
Co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „karty charakterystyk”, o których mowa w § 3 ust. 3?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy poprzez wykreślenie § 3 ust. 3. Tym samym zmienia się
numeracja § 3 – dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 3 ust. 4 na następującą:
„W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, wynoszącego
co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę
ewentualną różnicą w cenie tego zakupu”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z § 3 ust. 4 słów „zachowując prawo do naliczenia kar umownych
za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary umownej przewidzianej w § 10 ust. 1 pkt a) do 0,5% wartości
wyrobów, których opóźnienie dotyczy? Kara w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia może być rażąco wysoka
w stosunku do wartości zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 7:
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z treści umowy zapisów §10 ust. 2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 17 ust. 3 na następującą:
„W przypadku niewykorzystania ilościowego wyrobów w terminie wskazanym w ust. 1 strony mogą za obopólną zgodą
przedłużyć termin realizacji umowy w zakresie poszczególnych zadań, z tym, że łączny okres przedłużenia umowy
w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy” i w związku z powyższym wykreśli
z umowy § 17 ust. 4, 5, 6?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA II:
Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Gam Cath, wykonany z termowrażliwego poliureatnu, z końcówką High Flow
bez otworów bocznych zmniejszających ryzyko wykrzepienia, z nerkowatym kształtem światła zapewniającym większe
przepływy krwi” z prowadnikiem o średnicy 0,038?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

WYKONAWCA III:
Pytanie 10:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 2 zestawów do wkłuć do hemodializy z cewnikiem wykonanym
z poliuretanu oraz igłą punkcyjną, prowadnikiem 0,038", 2 x rozszerzadła 8F i 10F, portami heparynizowanymi oraz
strzykawką.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

WYKONAWCA IV:
Pytanie 11:
Paragraf 3 ust. 4
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 1 umowy, wynoszącego
co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę różnicą
w cenie towaru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.
Pytanie 12:
Paragraf 5 ust. 2
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć uzasadnioną reklamację jakościową w ciągu 3 dni roboczych i w przypadku jej
uznania wymienić towar na wolny od wad w terminie 6 dni roboczych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

WYKONAWCA V:
Dotyczy zadania nr 1, pozycja 1 – jednorazowy układ oddechowy:
Pytanie 13:
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o poniższych parametrach:
- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem
przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm
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- odcinek wydechowy
- generator
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem
- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach 4 mm (S); 4,5 mm (M); 5 mm (L)
- układ mikrobiologicznie czysty, bez zawartości lateksu, fenoli i ftalanów
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 14:
Czy Zamawiający wymaga, aby układ posiadał jony srebra w rurach, które zapobiegają namnażaniu się
mikroorganizmów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 15:
Dotyczy zadania nr 1, pozycja 2 – mocowanie typu czapeczka:
Czy Zamawiający dopuści czapeczkę, która jest kompatybilna z układem opisanym w powyższym pytaniu? Czapeczka
taka jest także wykonana z bawełny, posiada trzy rzepy mocujące generator i dostępna w rozmiarach na obwody głowy
w zakresie 16-40 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 16:
Dotyczy zadania nr 1 pozycja 3 – paskowe mocowanie:
Prosimy o dopuszczenie czapeczek w miejsce paskowego mocowania
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 17:
Dotyczy zadania nr 1 pozycja 4 – maska nosowa:
Prosimy o dopuszczenie maski twarzowej w rozmiarach S, M, L i XL
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

WYKONAWCA VI:
ZADANIE 5:
Pytanie 18:
Prosimy o wydzielenie szkiełek mikroskopowych (pozycje 8-10) do osobnego zadania. Umożliwi to złożenie większej
liczby konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19:
Pozycja 10: czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26mm o grubości ok. 1mm zgodnie
z normą DIN ISO 8037/1?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA VII:
Pytanie 20:
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 3 cewnik typu Broviac: prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych
parametrów, cewników jednoświatłowych typu Brovic o średnicy 4Fr i długości 65 cm. Pozostałe parametry zgodnie
z wymogami siwz.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
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WYKONAWCA VIII:
Pytanie 21:
Dotyczy pakietu 5 poz. 8, 9, 10: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 8, 9, 10 do osobnego pakietu?
Wyłączenie umożliwi złożenie większej ilości ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert, w tym oferty naszej firmy.
Wnosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA IX:
Pytanie 22:
Pytanie do pakietu nr 1 poz. nr 1
Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych:
Jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany
do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno
generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).
Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej,
kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza
Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz
gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną
łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.
W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych
za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.
Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindrycznostożkową
Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów
Generator

umożliwiający

podłączenie

noworodka

do

układu

oddechowego,

linia

wydechowa

połączona

z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
Pytanie 23:
Pytanie do pakietu nr 1 poz. nr 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 ww. zadania w miejsce paskowego mocowania pacjenta czapeczek
o obwodach głowy podanych poniżej:

Kolor

Rozmiar

Obwód głowy

Biała

000

16-18

Szara

00

18-20

Różowa

0

20-22

Brązowa

1

22-24

Żółta

2

24-26

Niebieska

3

26-28

Złota

4

28-30

Zielona

5

30-32

Bordowa

6

32-34

Pomarańczowa

7

34-36

Ciemno zielona

8

36-38

Granatowa

9

38-40
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
Pytanie 24:
Pytanie do pakietu nr 1 poz. nr 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 ww. zadania maseczek nosowych w rozmiarach: S, M, L, XL.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

WYKONAWCA X:
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Pytanie 25:
Pytanie do pakietu 1 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowy do Infant Flow wg następującego opisu mikrobiologicznie czysty.
Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków techniką nCAPAP
kompatybilny z nawilżaczem Fisher & Paykel MR730 i MR850. Skład zestawu: wąż wdechowy podgrzewany
o długości 140-150cm +/- 10cm, średnica wewnętrzna 15mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę
nawilżacza a z drugiej końcówką rozłączną łączącą dopływ gazów oddechowych z generatorem; wąż pomiarowy
do proksymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych o długości 160-180cm; wąż łączący do podłączenia
nawilżacza z respiratorem o długości 50-65cm; generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego
wyposażony w dwa kanały oddechowe w których znajdują się

dysza

przyspieszająca przepływ gazów; wąż

wydechowy 10mm o regulowanej długości 45-60cm +/- 5cm; trzy dwudrożne końcówki donosowe: S, M oraz L; miarka
do ustalenia prawidłowego rozmiaru końcówki i maski nosowej. Bez zawartości lateksu i ftalanów.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
Pytanie 26:
Pytanie do pakietu 1 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie maski nosowej do terapii CPAP w 4 rozmiarach: S, M, L, XL, pozostałe parametry zgodne
z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
Pytanie 27:
Pytanie do pakietu 1 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie mocowania typu czapeczka. Mocowanie typu czapeczka wykonane z bawełny, wyposażona
w rzep w kształcie litery T do mocowania uchwytu z generatorem do układu Infant Flow na głowie noworodka. Wielkość
czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiary na obwody główki od 18 do 42cm (co 2 cm, np. 18-20cm,
34-36cm). Kompatybilna z generatorem z pozycji nr 1.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
Pytanie 28:
Pytanie do pakietu 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 poz. 1, 2 i 4 i utworzenie odrębnego
pakietu np. 1a. Spowoduje to zwiększenie konkurencji, a tym samym uzyskanie korzystniejszej ceny przez
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 29:
Pytanie do pakietu 2
Prosimy o dopuszczenie wkłuć do hemodializ wg następującego opisu: wykonany z poliuretanu, nietrombogenny,
apirogenny, mięknie w temperaturze ciała i dopasowuje się do kształu naczynia, kaniula o dobrze wyprofilowanym
stożkowatym kształcie łatwo wchodzi po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec
zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni
znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta zapobiega
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jego wycofaniu się, dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka skutecznie fiksuje cewnik, połączenie cewnika
z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji, cewnik posiada kolorystyczne
oznakowanie części żylnej i tętniczej, na każdym cewniku podana jego długość oraz pojemność każdego kanału. Rozmiar
12Fr/12,12Ga o dł. 16 i 20 cm. W skład zestawu wchodzi ponadto: prowadnica druciana o średnicy 0,035”,
igła punkcyjna 18Ga/6,35cm; rozszerzadło, strzykawka.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:
Pytanie 30:
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilości wyrobów podane
w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter maksymalny 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 na powyższą modyfikację.
Pytanie 31:
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się
do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji
niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.
Pytanie 32:
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: „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”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.
Pytanie 33:
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób:
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze
wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy (wartości zadania)
określonej w § 6 umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

WYKONAWCA XI:
Pytanie 34:
Zadanie 6:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjne, sterylnej jednorazowej z balonikiem kontrolnym
z zaworem jednokierunkowym, wyraźnie wskazującym na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem),
oznaczenie rozmiaru umieszczone na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, oznaczenie nazwy
producenta na korpusie rurki, pozostałe parametry jak w siwz.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
Pytanie 35:
Dotyczy siwz:
Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w oryginalnych opakowaniach producenta
w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?
Odpowiedź: Nie – weryfikacja w oparciu o wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
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Pytanie 36:
Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o wykreślenie zapisu „w wysokości 50zł” z pkt.1.a § 10 wzoru umowy.
Wprowadzenie takowej zmiany jest uzasadnione ty, aby Zamawiający nie naraził się na zarzut stosowania rażąco
wygórowanej wysokości kary umownej, a tym samym kształtowania stosunku prawnego sprzecznie z zasadami
współżycia społecznego w taki sposób, by strony były nierównomiernie obciążone ryzykiem i obowiązkami. Jednocześnie
należy powołać się na stanowisko zajęte w judykaturze przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 marca 1988r. (IV CR
58/88) w myśl którego „kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym
do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąca charakter surogatu odszkodowania – prowadziłaby do
nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Zamawiający powinien mieć także na względzie, iż zgodnie z art.58 par. 2
kodeksu cywilnego, którego przepisy stosuje się do postanowień umów w sprawach Zamówień Publicznych, umowa
może być uznana za nieważną jeżeli jej zawarcie lub nadanie jej określonej treści było wynikiem nadużycia przez jedną
ze stron silniejszej pozycji”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

WYKONAWCA XII:
Pytanie 37:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 poz. 1 zestawu do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy):
- cewnik dwukanałowy 12Frx20cm
- prowadnik J 60 cm
- 2 rozszerzacze 8 Fr i 12 Fr
- igła prosta 18 G x 7 cm
- zakrętki luer-lock
- skalpel?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie wzoru umowy (Rozdział II SIWZ)
poprzez wykreślenie § 3 ust. 3 wzoru umowy. Tym samym zmienia się numeracja § 3 – dotychczasowy
ust. 4 staje się ust. 3.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

…………………………………
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