Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13

znak sprawy: ZP/220/96/15

Szczecin, dnia 27-11-2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa obłożeń do
zabiegów angiografii i urologii oraz worków urologicznych wraz z dzierżawą stelaża
Wyjaśnienia 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
Zadanie 3 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach technicznych:
- 1 szt. - serweta na stolik-150cm x 190cm
- 1 szt.- serweta do resekcji przezcewkowej z otworem brzusznym 6cm i kroczowym 6cm,
osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów ze sztywnikiem, filtrem, końcówką
odpływową. Osłona na kończyny zintegrowana z całością serwety- 190cm x 230cm
- 1 szt. -taśma przylepna-10cm x 50cm
- 4 szt.- serwetka chłonna do rąk-30cm x 30cm
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2
Zadanie 3 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze 51g/m2?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3
Zadanie 3 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z wymogami normy PN EN13795.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
Zadanie nr 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zawierającego w swoim składzie 2xręczniki
celulozowe w rozmiarze 30x20cm zamiast min.30x30cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie 5
Zadanie nr 2 pozycja 1
Prosimy o sprostowanie:
Dot. punktu 6 Parametrów technicznych
Czy Zamawiający wymaga długości rozciągniętego spustu 1625 mm?
W obecnym zapisie długość spustu skompresowanego jest krótsza niż rozciągniętego.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa długość wynosi 1625mm
Pytanie nr 6
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Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 trójwarstwowej
serwety do angiografii, o układzie warstw: włóknina polipropylenowa, folia PE, włóknina
wiskozowa. Serweta w rozmiarze 220x320 cm z dwoma otworami Ø 9 cm (folia operacyjna na
brzegach otworu) i obustronną, przezroczystą osłoną na pulpit w rozmiarze 60x320 cm.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 serwety
dwuwarstwowej 75x100 cm z samoprzylepnym otworem 6x8 cm.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 fartucha
wzmocnionego w rozmiarze XL, wykonanego z włókniny typu SMS z nieprzemakalnymi
wstawkami w części przedniej i na rękawach, chroniącymi przed przenikaniem płynów, u góry
zapinane na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy
ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalają na aplikację
fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu i jak z tyłu operatora.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 osłony na sprzęt
medyczny w rozmiarze 120x100 cm.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 10
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 i 2 okrągłej
osłony na sprzęt medyczny w rozmiarze 60x50 cm, wykonanej z folii PE.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 serwety
gazowej, 4 warstwowej z czipem RTG i tasiemką, w kolorze białym, wstępnie prana w rozmiarze
50x60 cm.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 patyków do
dezynfekcji w rozmiarze 4,5-5cm x 4,5-5cm na plastikowej szpatułce.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 pojemnika
plastikowego, okrągłego o pojemności 2500 ml?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1 pojemnika
plastikowego, prostokątnego o pojemności 3000 ml, niebieskiego w rozmiarze 24x31x7 cm.
Odpowiedź
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Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 15
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 1
miski/pojemnika plastikowego o pojemności 250 ml z podziałką, w kolorze niebieskim.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 w pozycji 2 fartucha
w rozmiarze L, wykonanego z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone
elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób
założenia i konstrukcja pozwalają na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności
zarówno z przodu i jak z tyłu operatora.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 17
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 1 taśmy
przylepnej w rozmiarze 10x50 cm.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 18
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 3 w pozycji 1 serwety do TUR
175/290x250 cm, z zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzusznym Ø 9 cm,
z otworem na prącie Ø 5cm, osłoną na palec, z torbą na płyny z filtrem i portem ssaka, torba
wyposażona w sztywnik umożliwiający modelowanie brzegów. Serweta wykonana z jednorodnego,
chłonnego i wytrzymałego dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona
pylących włókien celulozy i wiskozy. Gramatura serwety min. 61 g/m2, odporność na przenikanie
płynów min. 900 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 150 kPa.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 19
Zadanie nr 1
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii zgodnego z
wymaganiami SIWZ, jednakże w którym w serwecie do angiografii, osłona na pulpit przeźroczysta
obustronnie ma rozmiar 60 x 300cm, 2 patyki do dezynfekcji są na plastikowej szpatułce, pojemnik
plastikowy, prostokątny 3000 ml ma wymiary 29 x22 x7,5 cm, natomiast pojemnik plastikowy 250
ml ma wymiary 9,2 x 5,5 cm
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20
Zadanie nr 1
Prosimy o dopuszczenie obłożeń zawierających pojemnik niebieski 3000 ml okrągły zamiast
prostokątnego, pojemnik plastikowy okrągły 250 ml w kolorze czerwonym zamiast niebieskiego
oarz miskę 500 ml zamiast kubka plastikowego, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe
fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej
liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala. Oferowane przez nas
fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej
obłożeń
chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako
wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie 21
Pytanie nr 1 - Zadanie 3 :
a)
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych (dren) o
następującym składzie i parametrach: – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z
chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 62 g/m². Odporność
materiału na przeniknie cieczy – min. 150 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho
min.170kPa. Skład :

Asortyment:

Ilość:

Rozmiar:

Serweta na stolik instrumentariuszki
1 sztuka
140x190
Serweta urologiczna ze zintegrowanymi
1 sztuka 185x260x200
nogawicami, z torbą na płyny z sitem i
zaworkiem spustowym.
z samoprzylepnym oknem nadłonowym
1 sztuka
φ7
z samoprzylepnym oknem do obłożenia
1 sztuka
7x10
okolic krocza
z bezlateksową osłoną na palec
1 sztuka
φ3
Dren
1 sztuka
1,5 m
Taśma samoprzylepna
1 sztuka
9x50
Ręcznik
2 sztuki
30x40
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe
zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na
opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie
zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na
opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, PN
EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001
Lub
b) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych o takim samym
składzie i parametrach jak opisany powyżej ale bez drenu?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich
zmniejszenie do wysokości 0,2% w § 10. ust. 1 lit. a. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary
umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność
niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar
umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację
Pytanie 23
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 1. ust. 13 o następującej treści: „Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w
czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W
takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację
Pytanie 24
Zapytanie I - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych w składzie:
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wykonany z 2-warstwowoego laminatu ( folia PE o grubości 50 mikronów i włókniny celulozowej o
gramaturze 20 g/m2 ) , nieprzemakalności > 140 cm H2O , odporności na rozerwanie w strefie
krytyczne na sucho/mokro 175/110 kPa. Zestaw pakowany w worek folia/folia z 2 odlepnymi
etykietami spełniający wymagania wysokich procedur wg normy 13795 1-3?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 25
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu
na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację
Pytanie 26
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:
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 opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia
w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% wartości brutto za każdy dzień
opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie
mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/
wadliwej partii wyrobów
b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 2 w
wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części
dostawy, której dotyczą niedostarczone dokumenty
c) 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 części
umowy (wartości zadania) określonej w § 6 umowy/formularzu cen jednostkowych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację
Pytanie 27
Czy zamawiający w zadaniu 3 pozycja 1 dopuści Obłożenie do zabiegów urologicznych w składzie:
-obłożenie do TUR o wymiarach 152cm x 164cm, posiadające w części kroczowej elastyczny otwór
oraz palec do badania per rectum wykonany z neoprenu, w części brzusznej – otwór o średnicy 6cm;
zintegrowane z osłonami na kończyny oraz zbiornikiem na płyny wraz z filtrem i zaworem z
możliwością podłączenia ssaka; zbiornik wyposażony w przylepiec od strony zewnętrznej
umożliwiający stabilizację zbiornika przez przyklejenie do fartucha operatora,
- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm
- 4 serwetki do rąk
Materiał obłożeń i serwet: materiał z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen
- laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16
CFR 1610; materiał niepylący, chłonny, odporny na działanie alkoholi, antystatyczny, materiał
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jednakowo, wysoce absorpcyjny na całej powierzchni, bez wydzielonych stref krytycznych i mniej
krytycznych (całość traktowana jako strefa krytyczna);
bez dodatku lateksu; zastosowany klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający
swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety
spełniają wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze
krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 150cm H20; zestaw pakowany w
opakowaniu typu MultiVac (torba papierowo-foliowa z częścią foliową dostosowaną do wypukłości
pakietu); na opakowaniu podwójna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym,
datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas
sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem

….………………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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