
€'p
ZGORZELEC

wielosp€cjalistyczny szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół opieki Zdľowotnej w zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i zaopatŻenia
ul' Lubańska 11_12' 59_900 zgoŻelec
NIP: 615-17-06_942, REGoN : 23tĹ6tĄ48
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 Ĺ73
www. spzoz,zgorzelec. pl
lL]i,ja szpitala :,Bezpieeełístwo pnez rozwój "

Numer sorawv 34 IZP 12018
ozplłĺłtł ńoĺs,-----T-.-.

Zgorzelec, dnia 27.08.20 18r

Wykonawcy uczestniczący w postępowani u

ZAPYTAI{IE I{R.1

Dotvczy: orzetarou nieooraniczonego na sukcesywne dostawv art. jednorazowego użvtku
(medycznych i niemedycznvch) oraz drobnego sprzętu medyczneoo

W związku z zapytaniamiod Wykonawców w sprawie w/w postępowania - Zamawiający działając w myśl
aft. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sĘcznia 2004r. (Dz. U. z 20I7r. Poz. L579 ze
zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1
Upzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w pakĺecie 3 pozycja 7 na równoważne
woreczki ekstrakcyjne sterylne, zdejmowalne, rozmiar woreczka 160x205mm, średnica otworu
100mm, pojemność 800mĺ , do współpracY z trokaramĺ 10-12mm
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2
Pakiet 7 poz,I
Czy Zamawiająry dopuści kranik, który jest dostępny z pokrętłami w kolorze bĺałym, czerwonym'
niebĺeskim do wyboru przez Zamawiającego (zamĺast dodatkovuych znaczników W kolorze
czerwonym i niebieskim). Takie rozwiązanie - kranĺk z kolorowym pokrętłem, pozwoli Zamawiającemu
zredukować koszý w zakresie pakietu 7, a ým samym zmniejszyć wydatkĺ na realizację całego
zamówienia.
odp. Zamawiający nle wyraża zgody.

PYTANIE NR 3
Pakiet 7 poz. Ĺ
Czy Zamawiający dopuści kranik pakowany po 50 sztuĘ z odpowiednim przeliczeniem ilości w
formularzu?
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 4
Pakiet 7 poz.l
Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,32 ml?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 5
Pakiet 7 poz,I,2
Czy Zamawiający dopuści kranik z opĘcznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowane
w placówkach na terenie całej Polskĺ, dostarczane także obecnie do Państwa placówki. Pozostałe
parametry zgodne z SIWZ,
odp. Zamawiający nie wyraźa zgody.

PYTANIE NR 6
Pakiet 7 poz.l,2
Proszę o dopuszczenie kraników sterylizowanych tlenkiem eýlenu (Eo). Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.



PYTANIE NR 7
Pakiet 7 poz.2
Zwracam sĺę z prośbą o dopuszczenĺe kranika trojdrożnego z przedłuŻaczem o długości 10 cm, z
dodatkowym poftem do iniekcji (poft umożlĺwiający dostrzyknięcie leku przy uŻyciu igĘ), przedłużacz
zakoítczony łącznikiem luer lock umożliwiającym szczelne i trwałe połączenie np. z kaniulą dożylną.
Kranik kna

Dodatkowy poft do wstzyknięć
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8
Pakiet 7 poz.2
Proszę o dopuszczenie kranika z przedłużaczem z osobno dołączonym, sterylnie pakowanym zaworem
bezigłowym.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 9
Pakiet 7 poz.2
Czy Zamawiający wydzielĺ pozycję z pakĺetu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania,
umożliwi równĺeż złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie zeczywiście
korzystnych ofeft jakoścĺowych i cenowych.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 10
Pakiet 7 poz,2
Czy Zamawiający dopuścĺ kranik z pokrętłem jak na rysunku poniżej

,,.trE I

odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 11
Czy zamawiĄąa1 vĺyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2,3,4 z zadania 12 ĺ stworzy osobny pakiet'
Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofeft konkurencyjnych jak również przełoŻ^y się na efektywne
zarządzanie środ kam i pu bl ĺcznym ĺ.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody,

PYTANIE NR 12
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji L,2,3 z zadania 15 ĺ stworzy osobny pakiet.
Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofeft konkurencyjnych jak również przełoży się na efektywne
zarządzanie środ kam i pu bl icznym ĺ

odp. Zamawiający wyjaśnia, iż pakiet nľ 15 składa się z 3 porycji asoľĘmentowych i należy złożyć,
ofeÉę na caĘ pakiet nr 15.
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PYTANIE NR 13
PAKIET NR 1

Poz. I
Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, czy zgodnie z wymogiem siwz dotyczącym zgodności z normą PN-
EN14683:2014-05, oferowane maski powinny spełniać wymagania masek chirurgicznych typu llR ?
odp. Zamawiający potwierdza' iż zaproponowane maski muszą spďniać wymagania masek
chirurgicznych Ępu IIR.

PYTANIE NR 14
PAKIET NR 1

Poz.t
Jeżeli tak, to czy oferowane maski, powinny spełniać wymagania funkcjonalne masek chirurgicznych
w zakresie:
a) skutecznościfiltracji bakteryjnej BFE (3.0pm) ĺfiltracjicząsteczkowej PFE (o.1 pm) na poziomie
min.99%
b) ciśnĺenia różnicowego (zdolnościoddechowej) na poziomie maks. 29 Pa
c) odporności na rozpryski na poziomie min. L60mm Hg,
co dodatkowo zapewnia ĺch bezpieczne i komfortowe użytkowanie w warunkach zachlapania czy
powstających aerosolĺ ?
Jeżeli nie prosimy o opisanie mĺnimalnych wymaganych parametrów, przynajmniej w odniesieniu do
parametru dotyczącego odporności na rozpryskĺ, gdyżjak można domnĺemywać oferowana maska z
racji posĺadania opisanej szybki, winna jak najskuteczniej chronić właśnie przed tym czynnĺkĺem.
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż maski powinny spďniać następujące wymagania:
a) skutecznościfiltracji bakteryjnei BFE (3.0pm) ifiltracjicząsteczkowej PFE (0.1 pm) na pozlomie
min.98%
b) ciśnienia różnicowego (zdolnościoddechowej) na poziomie maks.29 Pa
c) odporności na rozpryskina poziomle min. 120mm Hg.

PYTANIE NR 15
PAKIET NR 1

Poz. t
Prosimy - w oparcĺu o zapis pkt. 2.3 slwz - o dopuszczenie do składania ofert na równoważne maski z
szybką, bez samoprzylepnej metryczki, ale z oznaczeniem wszelkich Wymaganych obowiązującymi
przepisamĺ prawa, W tym także wskazaną W sĺwz normą PN-EN14683.2014-05 ĺnformacji, zarówno na
samej masce jak i opakowaniu zbiorczym ĺ wysyłkowym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz -

amerykańskiego lidera w produkcjitego typu masek'
W wypadku odpowiedziodmownej, prosimy o wskazanĺe funkcjiwymaganej zapisami siwz
,,samoprzylepnej metryczki" w oparciu o Art. 29 iArt. 30 ust. f. i2 Ustawy PZP oraz ewentualne
wskazanie alternatywnych rozwĺązań dopuszczanych przez Zamawiającego.
odp. Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania samoprzylepnej metryczki.

PYTANIE NR 16
PAKIET NR 3
Poz.9
Prosimy o potwierdzenie, ĺż opisane dla przedmiotu zamówienia cyt. ,,2 mandryny wprowadzające z
rozrywalnymi kaniulamĺ", powinny posiadać rozmĺar Ch10, przy spełnieniu wszelkich pozostałych
wymogów siwz - tak jak w tego typu zestawach, amerykańskiego lĺdera w ich produkcji'
odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 17
PAKIET NR 3

Poz.24
Prosĺmy o doprecyzowanie, czy opisany w sĺwz cyt. ,,podwójny magnes" powinĺen być koloru
czarnego, czy białego ?
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż powinien być koloru czarnego.
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PYTANIE NR 18
PAKIET NR 3

Poz.24
Prosimy o potwierdzenie, ĺż zapis siwz cyt. ,,gwarantująca prawidłowe zamknięcie i zabezpieczenie
ostrych narzędzi" oznacza możlĺwość bezpiecznego zamknĺęcia i usuwania zawartościlicznika, a

jednocześnie zapewnia możliwość ponownego otwarcie w celu przeliczenia igĺeł.
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż licznik igieł nie musi zapewniać ponownego otuíarcia w ceIu
przeliczenia igiď.

PYTANIE NR 19
PAKIET NR 3

Poz,24
Prosĺmy - w oparciu o zapis pkt. 2'3 slWZ - o dopuszczenie do składania ofert na równoważne liczniki

igieł charakteryzujące się parametrem liczba/pojemność jako 30/30 lub 60/60 równym wydrukowi

liczbowemu według wskazania licznika igieł - spełniające wszelkie pozostałe wymogĺ siwz -

amerykańskiego lidera w produkcjitego typu liczników.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 20
PAKIET NR 12

Poz.2-4
Prosimy o potwĺerdzenie, iż oferowane cewniki, powĺnny być w pełni zgodne z obowĺązującą normą

PN-E N t61'6:2002,,Ste ryl ne cewn i ki u rologĺczne jed no razowego użytku"
odp. Zamawiający potwierdza izmienia w powyższym zakresie sIWz.

PYTANIE NR 21
PAKIET NR 12

Poz.3
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. ,,silikonowany", oznacza, wymóg zaoferowania cewników
pokrytych zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą Warstwą elastomeru si|ikonu lub innym

równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta,

związanąze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza

moczowego.
odp. Zamawiający potwieľdza, iż silikonowany oznacza wymóg zaoferowania cewników pokrfich
od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu. Zamawiający dopuszcza pokrycie obustronne
zaoferowa nych cewn i ków tľwałą wa rstwą si l i kon u.

PYTANIE NR 22
PAKIET NR 12

Poz.3
Prosimy - w oparcĺu o zapis pkt. 2.3 slWZ - o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki

trójdrożne z balonem o pojemnoścĺach 30-50ml lub 5-15ml - spełniające wszelkĺe pozostałe wymogi

sĺwz - europejskiego lidera w produkcjitego typu cewnĺków.
odp. Zamawiający wyraża zgodę na cewnikiz balonem o pojemnościach 30-5oml' nie wyraża zgody
na cewnikiz balonem o pojemnościach 5-15ml.

PYTANIE NR 23
PAKIET NR 12

Poz,4
Prosĺmy- w oparciu o zapis pkt' 2.3 slWZ - o dopuszczenie tolerancji tak precyzyjnĺe wskazanej w

siwz długości cewników Foleya z końcówką Tiemanna oraz dopuszczenie np. cewnĺków o długoścĺ,

analogĺcznej do długości cewników Foleya standardowych z poz. 3 rzeczonego pakietu lub o

dopisanie sformułowanĺa o długości min' 385mm.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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PYTANIE NR 24
PAKIET NR 12
Poz.4
Prosĺmy o doprecyzowanie, czy wskazane w siwz pojemności balonów 5-10ml ĺ 30ml, odnoszą się do
wszystkich Wymaganych w siwz rozmiarów, do dowolnego wyboru przezZamawiającego W trakcĺe
trwania umowy ?
odp. Zamawiający pottĺĺierdza.

PYTANIE NR 25
PAKIET NR 12

Poz.5-6
Prosimy - w oparciu o zapis pkt. 2.3 slWZ - o dopuszczenie do składania ofert na równoważne
sterylne żele znieczulające, sterylĺzowane każdą inną zwalidowaną i dopuszczoną metodą sterylĺzacji,
zgodną z PN-EN 556-L:2002, PN-EN 556-2:2015-10 oraz innymi normami i wytycznymĺ
obowiązującymi obecnĺe W tym zakresíe, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy
grono potencjalnych Wykonawców.
odp. Zamawiający informuje, iż pozycje nr 5 i 6 pakietu nr 12 zostaĘ omyłkowo umieszczone W
postępowaniu przetargowym. Powyższe pozycje zostają wykreślone z pakietu nr 12.

PYTANIE NR 26
PAKIET NR 12

Poz.5-6
Prosimy - w oparciu o zapis pkt' 2.3 slWZ - o dopuszczenie do składania ofert na równoważne żele do
znĺeczuleń w wygodnych harmonijkowych aplikatorach 8,5gi L2,5g /odpowiednio dĺa poz. 5 i 6/,
europejskiego lidera w produkcji tego typu żeli, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.
odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 25.

PYTANIE NR 27
PAKIET NR 12

Poz.5-6
Prosimy - w oparcĺu o zapis pkt. 2.3 slwz - o dopuszczenie do składanĺa ofert na równoważne żele do
znieczuleń w o pojemnościach 6 i l1ml/odpowiednio dla poz. 5 i 6/, spełnijące wszelkĺe pozostałe
wymogi siwz - europejskiego lidera w produkcjĺ tego typu żeli - co poszerzy grono potencjalnych
Wykonawców'
odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 25.

PYTANIE NR 28
PAKIET NR 12

Poz.5-6
Prosimy - w oparciu o zapis pkt. 2.3 slwz - o dopuszczenie do składania ofert na równoważne
stabilizatory cewnika epiduralnego, o zbliżonym do opisanego w siwz rozmiarze, wykonane z pianki
poliuretanowej, zapewniające peWną i wygodną stabilizację cewnika W każdych warunkach
klinicznych - europejskiego lidera w produkcji tego typu stabilĺzatorów, co poszerzy grono
potencja l nych Wykonawców.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 29
PAKIET NR 12
Poz.7
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane stabilizatory muszą posiadać przeźroczysty mechanizm
blokujący cewnik W postaci zatrzaskowej, który stabilizuje cewnik, ale jednocześnĺe nie powoduje
zamknĺęcia jego światła'
odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 30
PAKIET NR 12
Poz,7
Prosimy o potwierdzenie, ĺż oferowane stabilizatory muszą zapewniać w warunkach klinicznego
użycĺa pełna drożność cewników epiduralnych w najczęściej używanych rozmiarach t.j. L6/17 i L8G
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odp. Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 31
PAKIET NR 12

Poz.8
Prosimy _ w oparciu o zapis pkt. 2.3 slWZ - o dopuszczenie do składania ofert na równoważne
przylepce do stabilĺzacji rurek intubacyjnych, o innych rozwiązaniach technĺcznych niż wskazane w
siwz, zapewniające pewną i wygodną stabilizację rurek w każdych warunkach klinicznych -

europejskiego lidera w produkcji tego typu stabilizatoróW/ co poszerzy grono potencjalnych

Wykonawców.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody,

PYTANIE NR 32
PAKIET NR 12

Poz.9
Prosimy o opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Art,29 ust. ]. Ustawy PZP oraz wskazanie
możliwĺe pełnego składu Wymaganych obwodów oraz ich przeznaczenia wraz z dopuszczeniem - w

oparciu o zapis pkt' 2.3 slwz _ tolerancjidługościWymaganych rur, tak, aby spełnĺły one wymagania
Zamawiającego, ale jednocześnĺe nĺe ograniczały możliwościzłożenia ofert wyrobów wielu
producentów obecnych na naszym rynku, poprzez użycie np. sformułowań długość

minimum/maksimum lub innych tego typu rozwiązań, co z pewnością poszerzy grono potencjalnych

Wykonawców.
odp. Zamawiający nie dopuszcza toleľancji długości ľur - wskazane w opisie pľzedmiotu
zamówienia długości są najbardziej odpowiednie dla pracowników medycznych Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający informuje o przeniesieniu pozycji nr 9 pakietu nr 12 do poz.27 pakietu
nr 3 - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.

PYTANIE NR 33
Czy Zamawiający w pakiecie nľ 16 Pozycja nľ 1 ,,Wkład o poj'200 ml, z}ącza do napełniania śľodkiem

cieniującym z drenem dł.150cm'' dopuszcza wycenę,,Wkładu o poj.200 m| złącza do napełniania śľodkiem
cieniującym z drenem dł.152cm''

Z lwagi na zmianę poddostawcy materiałów steľylnych jednorazowych wykorzystywanych w
eksploatacji wstľzykiwacza oPTIVANTAGE nastąpiła dľobna zmiana paľametľu długośó rurki do produktu o
kodzie 601195. Pieľwotnie długoŚć rurek wynosiła 150 cm, obecnie wynosi 152 cm. Zmiaĺa ta nie ma żadnego
wpływu na pracę wstrzykiwacza aniteŻnabezpieczeństwo pacjenta czy wyniki badania ľadiologicmego.
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 34
Czy Zamawiający w pakiecie nr 76 pozycja w 3 ,,2 wkłady o pojemności 200ml, złącza do napełniania

środkiem cieniującym , z dľenem Y z podwójnyÍn zaworem'' dopuszcza \ťycenę innej wielkości opakowania z
pľzeliczeniem ogólnej ilości?

Pľodukt' który odpowiada Państwa opisowi, dostępny jest u pľoducenta w opakowaniu handlowym po
20 srtuk. Z przeliczenia wychodzi 150 sauk wkładów, czy|i 7 ,5 opakowania. Czy naIeŻy wycenić taką iloŚć?
odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia ogólnej ilości przedmiotu zamówienia z
zaokrągleniem po 1 pełneoo opakowania w góľę.

PYTANIE NR 35
Pakiet nr 1 poz. 1 - Czy moŻna zaoferować maski bez samopzylepnej naklejki na opakowaniu?
Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu, zeby zaoferowane maski spełniały wymogi normy
PN EN 137951-3, ponieważ w stosunku do masek mają zastosowanie wymogi normy EN 14683.
Pozostałe parametry maskizgodne z Wymogami s'i.w.z.
odp. Zamawiający odstępuje od Wymogu posiadania samopľzylepnej metryczki. W slwz
Zamawiający mylnie wskazał nr normy' prawidłowa norma została wskazana w Zał. Nr 2 do sIWz -
tj. 14683:2014-05.

PYTANIE NR 36
Pakiet nr í poz. 2 _ Czy moŹna zaoferowal serwetę do chirurgii szczękowo - twarzowej pakowaną w
celulozowo-polietylenową serwetę w rozmiarach 75cm x 90cm oraz w opakowanie papier-folia?
Pozostałe parametry zgodne z Wymogami s.ĺ'w.z.
odp' Zamawiający dopuszcza.
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PYTANIE NR 37
Pakiet nr 3 poz.l4 ..Zestaw z pľzetwoľnikiem poiedvnczym do inwazvinego pomiaľu ciŚnienia''

Zakrzyvviona igła w zbiomiku wyľównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed
zapowiettzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustľa płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie
rozwiązanie nie daje żadnych koľzyści d|a Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej
konkuľencji, dlatego Zwľaaamy się do Zamawiającego Z pľośbą o dopuszczenie zestawu ze
zbiornikiem wyľównawczym z tľadycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie
r ozw iązanie zgodnie z SIW Z?
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 38
Pakiet nľ 3 poz.14 ..Zestaw z pľzetwoľnikiem poiedvnczvm do inwazvinego pomiaľu ciśnienia''

Czy Zamawiający dopuści linię o długości min. 150 cm, max 170 cm (l30 cm + 30 cm +/- 5cm)?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 39
Pakiet nľ 3 poz.ĺ4 ..Zestaw z pľzetwoľnikiem poiedvnczym do inwazvinego pomiaľu ciśnienia''

conneđoÍs avallable

t,-pą \^."
H ;Tłr' ?

J
us8IJB 8 8tôú

Ktőľazponiższych końcówek Łączy pľzetwornik z kablęm monitora?

xxxx
odp. Zamawiający wskazuje powyżej jaką posiada końcówkę.

PYTANIE NR 40
DoĘczy PAKIET NR 3'różne, poz.26
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów o znacznie wyższych
parametrach, wiodącego producenta, tj. firmy Arrow, o następujących parametrach w miejsce pierwotnych
wymogów:
Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem trzykanałowym,
- cewnik z poliuretanu
- 7F|I6,IB,I8Ga/ długości L6,20,30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), ze strzykawką z otworem w tłoku,
dającą możliwość wprowadzenia prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze stzykawką
- w zestawie prowadnica niklowo-Ęrtanowa odporna na złamania, igła punkcyjna 1BG/6,35cm, rozszerzadło
tkankowe
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 41
Doýczy PAKIET NR B poz.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenĺe możliwości zaoferowania systemu, światowego lidera,
tj. firmy Rusch, o następująrych parametrach w miejsce pierwotnych wymogów:
Zestaw do pomiaru dĺurezy godzinowej, sterylny' dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w
płaski, łatwy do zdezynfekowania bezĺgłowy poft do pobierania próbek oraz zastawkę anýzwrotną w worku i

komorze kroplowej, na wejściu do komory dren zabezpieczony elementem anĘzagięciowym, komora pomiarowa
500 ml, system posiada dodatkową ochronę bakteryjną i wodoszczelny odpowietrznik, zapewniające opĘmalne
ciśnienĺe dla zachowanĺa równowagi i niezawodności przepływu, gwarantując Ęm samym zapobieganie za|egania
moczu W drenie i minimalizację ryzyka infekcji, komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana co lml . opróżnianie
komory poprzez przekręcenie zaworu/ wymienny worek na mocz 2000 ml posiada kranik spustowy Ępu T z
systemem zapobiegającym kapaniu oraz szczelinę do umocowanĺa drenu spustowego (podwieszanie ku górze).
Worek skalowany co 100 ml. Paski boczne dla opĘmalnego umocowania
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.
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PYTANIE NR 42
Pakiet 9 Poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dwururowego do aparatu do znieczulania dla
dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8
m, kolanko z poftem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury
22Ęl22lv1. Rura worka, worek i koneKor nie połączone. Jednorazowy, mikrobĺologicznie czY*ý, bez ftalanów, czas
użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 43
Pakiet 9 Poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną
zapewniającą wymianę termiczną, ośr'22 mm idługości 1,5 m, z kolankiem z poftem kapno, do aparatu do
znieczulenia, z dodatkową rurą długości I m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogzania powietrza
wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min', opór wdechowy max 0,11 cm H2o i wydechowy max 0,13 cm
H2o przy przepływie 10 l/min, waga układu 136 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu
40 cm. Jednorazowy, mĺkrobiologicznie czysĘ, bez DEHP, opakowanie foliowe'
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 44
Pakiet 9 Poz 2
Prosimy Zamawĺającego o dopuszczenie obwodu dwururowego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego' o
średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonanego z polietylenu, kolanko z pońem kapno, rura worka o długości 1m
wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie
czyšry, czas użycia do 7 dnĺ, opakowanie foliowe.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 45
Pakiet 9 Poz 3
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie
ważnej i konkurenryjnej cenowo ofeĘ.
odp. Zamawiający nle wyľaża zgody.

PYTANIE NR 46
Pakiet 3, poz. 15, 19,20-22
Czy Zamawiający z uwagi na niejednoliý charaKer produktów zawaĘch w pakiecie 3 wydzieli pozycje: 15,
t9,20-22 i utworzy z nĺch odrębny pakiet/zadanie' Zamawiający umożliwiw ten sposób na złożenie
konkurenryjnej ofeĘ firmom biorącym udział w niniejszym postępowanĺu, ä tYm samym będzie miał .ľqĺbőr z
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możlĺwość osiągnięcia niższych cen'
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w pakiecie nr 3 można składać ofeÉę na każdą pozycię
asoItymentową osobno. Jest to tzw. ,,pakiet na pozycje''.

PYTANIE NR 47
Pakiet 3, poz. 15
Czy zamawiający dopuści vvycenę za opakowanie 150 ml, z odpowiednim przeliczeniem iloścĺ?
odp. Zamawiający wyľaża zgodę.

PYTANIE NR 48
Pakiet 3, poz.20-22
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt' z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 49
Pakiet 3, poz.20
Czy zamawiający dopuści szczoteczkę ,,wachlarzyk" o wymiarach: 20 cm - długość całkowita z trzonkiem, sam
wachlarzyk dł. Włókien do 30 mm, szerokość szczoteczki (wachlazyka) ok.20 mm?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 50
Pakiet 3, poz.2L
Czy zamawiający dopuszczającszczoteczkę bez kulki, ma na myślitaką o zakończeniu nie powodującym
podrażnień ĺ zranień w obrębie badanego obszaru?
odp. Za mawiający potwierdza.
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PYTANIE NR 51
Pakiet 3, poz.22
Czy wymagany jest wziernĺk pakowany w folia-folĺa?
odp. Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie folia_folia lub folia_papier.

PYTANIE NR 52
Pakiet 3, poz.22
Czy zamawiający Wymaga aby wziernikĺ były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim
dokumentem?
odp. Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 53
Pakiet 3, pozycja I
Prosimy o korektę ilości torebek w opakowaniu z 100szt na 10szt' gdyż tak ten produkt jest pakowany.
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiająry oczekuje łącznie 60szt. czy 600szt. produKu i

wprowadzenie odpowiednich zmian w SIWZ.
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowo okľeślił ilość przedmiotu zamówienia w formularzu
cenowym.

PYTANIE NR 54
Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 6 $ 2 projeKu umowy (cyt'):

6. Cięzar po1édynczego opakowania zbiorczego nie może przekroeyć 12 kg. lĺ1/ przypadku zlecenia usługi
dostarczenb towaru frrmle zewnętnnej np. kurierckĘ Wykonawca ma obowtązek zleać wniesienie towarów
do wskazanego pomieszeenia. W przypadku, gdy lĘkonawa pozostawi zamówiony towar poza wskazanym
pomieszczenlém, Zanawĺający samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszaenĺa na koszt
Wykonawcy czego następstwem będzie wystawienlé N)TY )BCIĄZENI)WEJ za uvykonanie usługi
transpottowej w łvysokości 10vo waftości dostauvy netto.

i nada mu proponowane brzmienie:

6. Cięzar pojedynczego opakowania zbioreego nie może przekroeyć 12 kg. W przypadku zlecenia usługi
dostarczenia towaru frrmie zewnętrznej np. kurlérckie1) Wykonawca ma obowĘzek zlecić wnlésienie towarów
do wskazanego pomieszeenia. lr1/ przypadku, gdy Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym
pomlészczeniem, Zanawiająq samodzielnie dostaľey go do wskazanego pomieszczenia na koszt
Lľykonawcy, czego nasĘpstwem Ędzie wystawlénie N)TY 1BCIĄZEI|I)WE] za uvykonanie usługĺ
transportowej w wysokości 2Ę00 zł za każde takb zdarzenlé'

Uzasadnienie:
Wnosimy o obniżenie kary do bardziej rozsądnego poziomu, poprzez modyfikację podstawy jej naliczania.
Wysokość kary zaproponowana przezZamawiającego jest zdecydowanie zbyt wygórowana'
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonej odpowiedzi do SIWZ i o nadanie jej tym samym
charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w Ęm postępowaniu.
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 55
Pakiet t2, pozyĄa l
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem tylko w rozmiarze 30ml?
odp. Zamawiający wyľaża zgodę, jednocześnie wyjaśnia , iż wyraża zgodę na powyższe dla pozycji
nr 3 pakietu nr 12.

PYTANIE NR 56
Pakiet t,2, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z końcówką Tiemana o długości 400mm w rozmiarze CHL2+CH22 z
balonem o pojemności 5-10ml oraz W rozmiarze cH12+cH20 z balonem o pojemności 30ml?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 57
Pakiet L2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV
oraz ftalanów, posiadający unĺwersalne połączenie 75F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych
produktów, rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm, zawierająry bezlateksowy worek oddechowy o
pojemności 3 litrów, z dodatkową rozciągliwą rurą o długości 100cm, kolanko z poftem luer_lock? W przypadku
negaýwnej odpowĺedzĺ, czy Zamawiający wydzĺeli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożlĺwi nam złożenie
ważnej i konkurencyjnej cenowo ofeĘ?
odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przedmiotu zamówienia i jednocześnie
informuje, iż przedmiot zamówienia opisany w pozycji 9 pakietu nr 12 został omyłkowo tam
umieszczony. Niniejszym pismem Zamawiający informuje, iż winien on być w pozycji nr 27 pakietu
nr 3. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ oraz ogłoszenia w powyższym
zakresie.
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PYTANIE NR 58
Pakiet 12, pozycja lI
czy zamawiäjąď đopuści cewniki Couvelaire o długości 400mm?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 59
Dot. Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowv PAKIET NR 16 - poz. 3
Prosimy o dopuszczenie w ýw pakiecie w pozycji 3, zestawów wkładów w 1o0o/o komoatybilnych ze
strzykawką automatyczną OPTIVANTAGE o następującym składzie:
2 x wkład o pojemności 200ml
I x złącze niskiego ciśnienia ,,y" o dł. 150cm z zastawką anýzwrotną
2 x złącze szybkiego napełniania,,J"
2 x ostrze ýpu Spike
Wytzymałość cĺśnĺeniowa do 375 PSI
Sterylne
Wolne od toksycznych ftalanów.
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 60
Dot. Załącznik nľ 2 do SIWZ - Formularz cenowy PAKIET NR 16 - poz. 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 w/w pakietu będzie wyma gał przedłużaczy z trojnikiem czy bez trójnĺka?
odp. Zamawiający Wymaga przedłużaczy bez tľójnika.

PYTANIE NR 61
Dot. Załącznik nr 9 do SIWZ - 6 2 ust. 6
Prosimy o usunięcie ww. ustępu w całości.
W obecnej formie nie ma sprecyzowanych kwestiĺ, na jakiej podstawie będzie wystawiana nota obciążeniowa' Czy
tylko ,,na słowo" pracownika, czy teŻ na podstawie jakiegoś protokołu? Wykonawca, który używa zewnętznej
firmy kurierskiej, co w obecnych czasach jest standardem, nie będzie miał możliwości weffikacji czy kurier
rzeczywiście nie dostarczył przesyłki w konkretne miejsce, ponieważ system kurierski pozwala Ęlko na
odnotowanie dostarczenia przesyłki do adresata. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający będzie miał problem z
udowodnieniem swoich racji. Co w przypadku, gdy W momencie dostawy w danym pomieszczeniu nie będzie
pracownika Zamawiającego?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody oraz informuje,iż w przypadku odmowy wniesienia towaru jak
vvyżej każdorazowo widnieje adnotacja na liście przewozowym lub innym dokumencie Dostawcy
towaľu. Zdarzają się również sytuacje' gdy Zamawiający posiada towar Wykonawcy bez
potwieľdzenia jego odbioru - jest on zostawianY przez Dostawcę np. przed budynkiem lub np. w
korytarzu na poziomie 0 - w takim przypadku przekazywane są zdjęcia i pisemna informacja do
Wykonawcy.

PYTANIE NR 62
Pakiet nľ 15, pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do wkłuć centralnych 22Gl5cm bez powłoki hydrofilnej z
prowadnikiem 0,018x50cm
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 63
Pakiet nr 15, pozycja nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenĺe cewnika do wkłuć centralnych 22Gl8cm bez powłoki hydrofilnej z
prowadnikiem 0,018x50cm
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 64
Pakiet nr 15, pozycja nr 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do wkłuć centralnych 20Gl16cm bez powłokĺ hydrofilnej z
prowadnikiem 0,021x50cm
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 65
dot. zaoisów SIWZ oraz FormuIaľza Cenoweoo:
Zamawiająry w SIWZ informuje o liczbie pakietów, to jest 41, natomiast w formularzu cenowym dostępnych jest
16 pakietów (w tym pakiet 1 i 3 na pozycje' Czy nie nastąpiła pomyłka?
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż mylnie wskazał liczbę 41' winno bvć, a3. Zamawiający miał na myśli
odrębne pozycje lub całe pakieĘ na które można oddzielnie złożyć ofeftę, nie zaś liczbę pakietów.
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PYTANIE NR 66
dot. zapisów pkt.4' 4.5. SIWZ oraz zapisów $ 5 ust.4 oľojektu umowy:
Zwracam się z prośbą o skrócenie Wymaganego terminu płatności do 45 dni.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 67
dot. zapisów SIWZ pkt. 7.6.2. w zakľesie slów: ..oraz świadeďuĺa rejestracĺi":
Zamawiająry opisał pzedmiot zamówienia jako artykuły/ sprzęt medycznyl arblkuły niemedyczne, natomiast
wymaga przedłożenia oświadczenia o posiadaniu świadeďw reiestracji. Swiadectwo Ęestracji zgodnie z prawem
farmaceutycznym, posiadają wyłącznie produĘ lecznĺcze. Uprzejmie proszę o dopreryzowanie zapisu w taki
sposób, żeby Wykonawca oferujący wyroby medyczne (a nie produĘ lecznicze) mógł złożyć ofertę w
postępowaniu.
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nasĘpiła omyłka i waľunek w zakresie punktu 7.6.Ĺ oraz 7.6.2
zosta nie zmieniony następująco:
,,oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi Ustawy z dnia 2o maja
2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2oL7r.; poz.2Ll) - w tym pq;iaaa rľażne i a!ĺünlne na
dzień otunrcia ofeft dokumenĘ pđľiedzająoe doprszczenie do obrcfu na bľenie RP m.in. (jeżeli dďyczy)
DeHaľaqje Zgodnoái, cetfflot CE, Ceľffikat wydany pzez jednocfl<ę nďyfikowaną insüukcję użnłĺania
wyobu, dokument pďlívbdzaiffy' że oűelowany wynób medyczny został zgloszony/wpisany do Rejestru
wyrobów medycznyď i podmioĺüów odpouriedzialnydr za idt wprcwadzenie do obrcfu lub dokonano
powiadomienla o wyľobie w trybie ań 58 ustau'y o wyobach medycznydr. W przTpadku odv pnedmlot

ofercÍe. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy' dokumenĘ
potwierdzające spďnienie powyższego wymogu".

PYTANIE NR 68
dot. 6 4 ust. 1 projektu umowv w zakresie Pakietu nr 1O:
Zwracam się z prośbą o skrócenie Wymaganego minimalnego okresu gwarancji na głowice oraz indżeKory do
implantacji soczewek w zakresie Pakietu nr 10 do: ,,nie kľótszy niż 6 miesięcy".
Producent udziela standardowo 6 miesięcznej gwarancji na wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia
w zakresie Pakietu nr 10. Głowice oraz indżeKory są akcesoriami zużywalnymi ĺ nie ą urządzeniami
naprawialnym. W przypadku uznania uszkodzenia objętego gwarancją zostają wymienione na nowe. Ponadto
wydłużenie okresu gwarancji ponad standardowy okres gwarancji udzielanej przez Producenta jest czynnikiem
cenotwórczym. Ze wzgĺędu na powyższe argumenty proszę o pozytywną odpowiedź.
odp. Zamawiający wyraża zgodę na minimalny okres gwarancji w zakľesie przedmiotu zamówienia
określonego w pakiecie nr 10 - nie krótszy niż 6 miesięcy.

PYTANIE NR 69
dotyczy zaoisów $ 4 ust. 2 projektu umowv w zakľesie Pakietu nľ 1o:
Zwracam się z prośbą o wykľeślenie ustępu w zakresie Pakietu nr 10.
Wyroby medyczne stanowiące pzedmiot zamówienia w Pakiecie nr 10, są wyrobami medycznymi wielorazowego
użytku i nie posiadają terminu ważności' Wykonawca nie może spełnić takiego wymagania, dlatego proszę jak we
wstępie'
odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis $ 4 ust. 2 pľojektu umowy następuiąco:
,,W przypadku wyďania Zamawiającemu towaru o terminie przydatności krótszym niż !2 miesięcy,
Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie wymienić ten towar na posiadający dłuższy termin
pľzydatności - nie doĘczy pakietu nr 10''.

PYTANIE NR 70
dotyczy projektu umowv:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie $ 2 ust' 6 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu:

,,W pnypadku, gdy ÜI/ykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszuenieą Zamawia1Ęcy
samodzielnb dostarczy go do wskazanego pomieszczenlá na koszt Wykonawcy czego następstwem będzie
wystawienie N?TY )BCIĄZENI)WE| za wykonanie usługi transportowej w wysokości Q5łó waftości dostawy
netto.'
Uzasadnienie: Kara umowna w wysokości 10% za niewniesienie zamówionego towaru do odpowiedniego
pomieszczania mająca być ekwiwalentem za usługę transpoftową jest rażąco wygórowana. Prosimy, aby wyniosła
0,5olo waftości dostawy netto;

odp. Zamawiający nie wyraża zgodY.

PYTANIE NR 71
dotyczv projełtu umowv:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie $ 2 ust. 10 zdanie drugie projeKu umowy w następującym brzmieniu:

.l/U taklm przypadku, IlĘkonawa pokrab níżnicę w enÍe pnekraeąjąą warźośé zamówÍonego
Iowaru, oklúloną w umowÍeo
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Uzasadnienie: Pokrycie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z zakupem zastępczym jest
nieuzasadnione, Wykonawca nie może bowiem przewidzieć, jakie kosĄ może ponieść Zamawiający i czy będą
one uzasadnione. Wykonawca powinien zwrócić Zamawiającemu ýlko różnicę w cenie towaru.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody,

PYTANIE NR 72
dotyczy projektu umowv:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie $ 4 ust' 5 projektu umowy w następującym bzmieniu:

,,W razté stwĺerdzenia wad jakoścĺowych Zamawl:ający zobowiązuje się zawiadomĺć bezzwłocznĺe Wykonawcę a
Wykonawca zobowĘzuje się rozpatrzyć reklamację Qeżeli wada nb wynĺka z przyczyn leżących po stronie
Zamawĺającego) i wymienić reklamowany towar na wolny od wa4 w terminb 3 dni ľoboczych, licząc od daý
dostarczenla reklamowanego towaru do Wykonawcy, na jego koszt, chyba że łeklamaq:a okaże slę
nlezaędna,
Uzasadnienie; Wykonawca stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy reklamacja okaże się niezasadna, kosĄ
dostarczenia towarów powinny obciążać Zamawiającego.
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 73
dotyczy projektu umovw:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie $ 5 ust. 3 zdanie trzecie projektu umowy w następującym brzmienĺu:

,,Zmnĺďszenĺe wartości przedmiotu umołvy nlé moze plzekroeyć 2ol4ô waľtości umowy"
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy o 30% jest wielkością zbyt dużą, Wykonawca nie będzie
miał możliwości prawidłowego skalkulowania ceny oraz ryzyka. Zwracam się z prośbą, aby Zamawiający
zobowiązał się zamówić asoĘment o waftości pzynajmniej B0o/o wartości umowy.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 74
dotyczv projektu umowv:
Zwracamsięzprośbąoprzyjęcie$6ust. 1i2projektuumowywnastępującymbrzmieniu:

,,1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaĘ Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nbnależyte
wykonan ie swoich zobowĘzań umown ych :

a) w wysokości Q2%o waftoścĺ netto paftii towar.l, ale nÍe wlęcąi nE 59ô netto ĘJ waftości - w przypadku
dostarczenia towaru wadliwego lub nlé dostarczenb towaru w termnlą uvynika1Ęcym z zaplsow 6 2 ust 7-11 lub
Ľ!-ninĺe]śzej umowy - w przypadku gdy zwłoka w realizacji zamówienia jest dłuższa niż 3 dni loboee _ za
kazdy rozpoczęý dzieĺí zwłokĺ po upływie terminu aż do dnĺa wykonania umoyvy lub do dnia usunięaa wad, Jeżelĺ
zwłoka będzie trwała pouvyżej 7 dni łoboaych _ Zamawĺający ma prawo do wypowĺedzenia umoyvy w trybie
naýchmiastowm z winy Wykonawcy i zastosowanĺa kary umowne]) plzewidzianej W 9 6 ust 2. Przed
wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

b) każdorazowo w wysokości 100 zŁ ala nÍe łącznÍe nle więcąJ niż 7,000 zł - w przypadku nb złożenĺa w
teľminie informacjĺ wymaganych zaplsaml ! 2 pkt 11 niniejszej umovvy.

2. Za odstąpienie od umowy z wĺny Silony przeciwnej _ obie strony zaďrzega1Ę możliwość żądanĺa kary
umownej w wysokości 5% wartości netźo niezrealizowanej części umowy w terminie."

Uzasadnienie:
- Kara umowna, KóĘ wysokość uzależniona jest od waftości zobowiązania, powinna być odniesiona do wartości
netto' Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisĘ z ekonomicznego punKu
widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT składający się na kwotę brutto, jest daniną
publiczną, której Wykonawca jest ýlko płatnikiem;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów niepropoĘonalnie
przewyższających waftość poniesionej przez Zamawiającego szkody' W takim zaś wypadku kara umowna nĺe
będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy'
Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limĺtu naliczanĺa kar umownych na poziomie
5o/o Qräz 1.000 zł' W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiająry i tak może dochodzĺć odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych;

- Mianem ,,opóźnienia" prawo określa każdy pzypadek nieterminowego spełnienia świadczenĺa bez względu na
przyczYnY. opóźnienie może zatem nastąpić również z winy zamawiającego albo z powodu siły wyższej. Przypadki
nieterminowego spełnienia świadczenia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, określa się natomiast w
prawie mianem ,,zwłoki". Zasadnym jest, aby wykonawca nie był karany za okoliczności, za które nie ponosi
odpowiedzialności;
- Wykonawca nie pracuje w dni wolne od prary, zasadnym jest aby stosować pojęcia ,,dni roboczych" co do
obowiązków leżących po stronie Wykonawcy;
odp. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę słów opóźnienie na zwłoka w punkcie la $ 6 projektu
umowy.
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PYTANIE NR 75
dotyczy projektu umowv:
Zwracam sięz prośbą oprzyjęcie5 6 ust.6 i7 projektu umowyw następującym brzmieniu:
,,6, Zamawiający w razie opőźnÍenla w zapłacie kały może dokonać potrącenĺa kary umownej z vvynagrodzenia
Wykonawcy.
7' Wykonawca w przypadku opóźnlenia Zamawiającego może dochodzić zapłaĘ na drodze sądowej.'
Uzasadnienie:
- Co do różnić w pojęciu ,,opóźnĺenie" i ,,zwłoka" uprzejmie odsyłam do uzasadnienia zmian dot' 5 6 ust. 1 i 2
projektu umowy;
- obie Strony powinny mieć możliwość dokonania potrącenia albo dochodzenia należności w każdym przypadku,
gdy druga Strona nie uiszcza danej należności, a nie tylko w przypadkach gdy brak zapłaý wynika z okoliczności
zawinionych przez daną Stronę. Każda ze Stron nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji za to, że np.
druga Strona utraciła płynność finansową niezależnie od przyczyn takiego stanu zeczy;
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 76
dotyczy orojektu umovw:
Zwracam sięzprośbąoprzyjęcie$ 10ust. 1zdaniepierwszeorazust. 1pkt8lit. a) ic) projektu umowyW
następującym brzmieniu:
,,l. 5trony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, kfuűry dla swej
skuteczności Wymaga zachowania formy pisemnej pod łygorcm nÍeważnośĘ z wy1ĘtkÍem sytuaqiĺ
opinnych w punkcÍe 8) llt' a), d) i e).

8) Strony dopuszczają mozliwość zmiany cen w przypadku:
a) zmiany stawkĺ podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany yvysokości tego podatku - bez

konieczności dokonywania zmiany umowy - ptzy eym zmĺanb ulega cena jednostkowa
bruttą przy zachowanĺu ceny jednostkowej netto. W takiej sytuacji nowa stawka będzie
stosowana automaĘcznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów
powszechnie obowiązujących.";

c) okresowych obniżek cen przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie:
- Należy wskazać, że zachowanie formy pisemnej co do wprowadzenia zmian w umowie Vvymaga rygoru
nieważności, tak aby dopiero zgoda obu Stron skutkowała zmianą umowy;
- zmiana cen W przypadku wystąpienia okresowych obniżek cen przedmiotu zamówienia zawsze powinna być

uzgodniona przez obie Strony;
- proponowane zmiany w lit. a) mają jedynie na celu doprecyzowanie, w jakim momencie następuje zmiana
stawki podatku;
odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 77
dotvczv orojektu umowv:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie $ 12 ust' 1 pkt 1 projektu umowy w następującym bzmieniu:
,,1. Strony umowy zastrzegają prawo do odstąpbnia umowy ze skukiem natychmiastowvm w przypadku
nbvvykonanb lub nienalezytego wykonanĺa umowy, po uprzednim bezskutecznym pbemnym wezwanĺu do
właściwego wykonania umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający zastrzega prawo do złożenia odstąpienia od niezłealĺzowanej części umowy w terminĺe 3 dni od
upływu terminu, określonego w wezwaniu, o kttirym mowa powyżej jeżeli Wykonawca:
a) tnykrotnie nie wymbni zakwestionowanego towaru wadliwego w ternĺnie1ák w f 4,
b) nie zrealizu1é z własnej wÍny terminowo 3 koĘnych zamĺ5wielí złozonych przez Zamawiahcegq
c) trzykrcInÍe nie dostarczy dokumentĺjw dopuszeających przedmiot zamówienia"
Uzasadnienie:
- Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne jedynie w konkretnych przypadkach, a nie wymienionych
pzykładowo. W przeciwnym razie uprawnienie to mogłoby być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadku
każdego, nawet mało istotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę;
- odstąpienie od niezrealizowanej części umowy powinno być dopuszczalne Ęlko w przypadku powtazających się
uchybień. Wykonawca proponuje, aby było ono dopuszczalne w przypadku trzykrotnego niedostarczenia
dokumentów;
- odstąpienie od umowy w przypadku nieterminowych dostaw powĺnno być możliwe Ęlko w sytuacji, gdy
Wykonawca popadnie w zwłokę, czyli nie dostarczy zamówienia z własnej winy'
odp. Zamawiający nie wyľaża zgody.

PYTANIE NR 78
Pakiet 3. poz.2:
Czy nie zaszła omyłka pisarska czy Zamawiający miał na myśli rękaw 500 mm x 200 m?
odp. Zamawiający potwieľdza, iżzaszła omyłka pisarcka w jednostce pierwszego wymiaru. Jest cm,
winno być mm.
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PYTANIE NR 79
Pakiet L4 poz.3:
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla noworodków bez balsamu pielęgnacyjnego na wewnętrznej
powierzchni?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 80
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 14 dopuści złożenie ofeĘ na jednorazowy zestaw z przetwornikiem

do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną o parametrach:
. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h
. Częstotliwość własna przetwornika 200Hz
. Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących
. Połączenie z kablem inteľfejsowym PINOWE, wodoszczelne
o Układ do pzepłukiwania w postaci skrzydełek
. oznakowanie nazwą firmy w części infuzyjnej
o Konfiguracja zestawu: lx przetwornik ciśnienĺa, 2x kranik trojdrożny czerwony/ 1 x dren ciśnieniowy

przezroczyšĺy 150 cm, 1 x dren ciśnieniowy przezroczyý 20 cm,1 x linia płucząca?
Produkt gotowy do użycia Ę. złoŻony, sterylny jednorazowy kompaĘbilny z posiadanym przez zamawiającego

zestawem.
odp. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 81
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych w
rozmiarze L, o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie92-I44cm, o chłonności
co najmniej 2700ml W9 normy Iso 11948-1; z czterema trójwarshľowymi, elasýcznymi, wielokrotnego użytku
pľzylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, Kóre odpowiadają funkcjom
przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powiezchni wyrobu; posiadające system neutralizacji
nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego

Żőkego paska, usytułowanego w centralnej częścĺ wkładu chłonnego, kóry pod wpływem napełnienia produKu
moczem zmienia kolor; barierki skierowane do wewnątrz, Kóre unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do
centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest
stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnĺa lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z
falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienĺć, Że zbiór wymagań zawaĘch w
SIWZ dopuszcza Ęlko produĘ (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest

niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję' Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie,
powoduje, iż finalna oferta jest v,lyższa o około 30olo od ofeĘ na te same produĘ, ale w sytuacji, gdy są

dopuszczeni inni wykonawry' Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego'
odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisany przedmiot zamówienia.

PYTANIE NR 82
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozyĄa: 2): pieluchomajtki dla dorosĘch,
których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SIWZ?
Należy nadmienić, że wymagania zawafte w SIWZ ýpu, rytuje: ,,...Retencja badana metodą NAFC min' 7009''''"
spełnia Ęlko jeden producent, co ogranicza możliwość złoŻenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym
wykonawcom i jest niezgod ne z PZP ' organizacja NAFC jest organizacją pryWatną Kórej badania pełnią funkcję
czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w
NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskĺe prawo PZP, jak również EU PzP. ProduĘ TENA i ich retencja
badana jest metodą 19-48-01, która posiada inną metodologię badania stąd też przedstawione są inne wyniki.
odp. Zamawiający rezygnuje z wymagań okľeślonych jako: ,,Retencja badana metodą NAFC min.
7OOg".

PYTANIE NR 83
Czy 1amawiający wymaga w pzedmiocie zamówienia (pakiet nr 14): przedłożenie kaft produKowych / kart
technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych
wykonawców i staną się potwierdzenĺem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że kafta produKowa /
technĺczna stwierdza obecność wszystkĺch elementów składowych produKu, jak również posiada zapis mówiący o
poziomie chłonności produKu, zbadany według standardów normy ISo 11948.
odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopisuje punkt 7.6.6w powyższym zakresie.

PYTANXE NR 84
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozyqa: 4); podkład chłonny 60x90cm, z
wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm, o wadze produKu co najmniej 80g z zachowaniem
chłonności co najmniej 2t00g?
odp. Zamawiający wyľaża zgodę na powyższe wymialy i wagę produktu pod warunkiem spełnienia
pozostaĘch wymagań szczegółowo wskazanych w SIWZ.
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PYTANIE NR 85
Czy Zamawiający wymaga w pzedmĺocie zamówienia (pakiet nr I4i pozycja: 1): pieluchomajtek o podwyższonym
standardzie, posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy, barierki Wewnętrzne skierowane na zewnątrz lub
do wewnątz oraz przylepce wielokrotnego użytku? opisywane produkty idealnie sprawdzają się w warunkach
szpĺtalnych, gdyż ich budowa jest w stanie dopasować się do każdego pacjenta, a coza Ęm idzie bardzo dobrze
chronią przed wyciekami kału i moczu.
odp. Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia i należy zaproponować przedmiot
zamówienia odpowiadający co najmniej opisowi.

PYTANIE NR 86
Czy 7amawiający dopuści w pzedmiocie zamówienia (pakiet nr L4; pozycja: 1): pieluchomajtkĺ dla dorosłych
posĺadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru paftii, który zanika wraz
z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produKu i uniemożliwia złożenie reklamacji?
Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkĘ chłonne, które są
rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praĘce są to Ęlko odpowiedniki imitujące produĘ o najwyższych
standardach (obniżony poziom chłonnoścĺ, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności).
Posiadamy równĺeż informację z Ins!Ąucji, Kóre zgodziły się na dostawę tego rodzaju produKów, że produĘ te
w żaden sposób nie sprawdzają sĺę w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz
podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie
powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim
oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska,
zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nĺe jego imitację (rozmywająry się napis w postaci daty i serii
produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produKów o
wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.
odp. Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia i naIeży zaproponować przedmiot
zamówienia od powiadający co najmniej opisowi.

PYTANIE NR 87
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr L4i pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych
posĺadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części
wkładu chłonnego, Kóry pod wpływem napełnienia produKu moczem zmienia kolor?
odp. Zamawiający nie wymaga powyższego ľozwiązania W zaproponowanym przedmiocie,
aczkolwiek dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 88
Czy Zamawiający wymaga w pzedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o
poziomĺe chłonności co najmniej 27509?
odp. Zamawiający nie Wymaga powyższego parametľu w zapľoponowanym przedmiocie,
aczkolwiek dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 89
Czy Zamawiający dopuści w pzedmiocie zamówienia (pakiet nr L4i pozycja: 1): pieluchomajtki o maksymalnym
obwodzie produKu aż 160cm i rekomendowanym obwod zie 92-t44cm?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 90
Czy Zamawiający dopuści w pzedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycja: 3): pieluchomajtki dla dzieci w
rozmiarze 2-5kg ze specja l nym m iejscem na pępowi nę?
odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 91
Czy Zamawiający dopuści w pzedmiocie zamówienia (pakĺet nr 14; pozycja: 3): możliwość przedstawienia
dokumentów potwĺerdzających jakość produktów dla dzieci - wystawionych przez producenta - które są
równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?
odp. Zamawiający dopuszcza, lecz nie jest to wymóg obligatoľyjny.

Blorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi - Zamawiający zmienia SIWZ, załączniki do SIWZ oraz
ogłoszenie w powyższym zakresie i zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego
www.spzoz.zgorzelec.pl.

Zamawiający dziaĘąc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany SIWZ oraz Projektu
umowy (Załącznik nr 9 do sIWz) w zakresie terminu wykonania zamówienia. Prawidłowy termin to:
,,od dnia zawaľcia umowy do dnia 30.06.2019r.''

Zamawiający informuje' że dokonuje również zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w
zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert, jak niżej:
NOWYTERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2018r. do godz. 12:00
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NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 31.08.2018r. o godz. 12:30
Zmienione w zakľesie terminów oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców - ogłoszenie o
zamówieniu' SIWZ orazzałączniki do sIWz zostały zamieszczone na stľonie internetowej
Zamawiającego @ z dopiskiem,,ZMIANA-1'.

ĺ

otrzymują:
1) strona lnternetowa
2) Ala

PRoszĘ o PoTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGo PISMA NA e-mail
zam. oubl@spzoz.zgoľze!ec.pl

Sprawę prowadzi:
e-Mail:

Agnieszka Horodecka
zam. publ@spzoz,zgorzelec. pl

t6


