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WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną sprzętu
medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem.
W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1. Pakiet 1 poz. 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów?
Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, zatem wszystkie wyroby medyczne, w których
stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku
z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami,
nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.
Odp.: Tak.
Pytanie 2. Pakiet 1 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp bursztynowych (do leków
światłoczułych). Pozostałe parametry bez zmian.
Odp.: Tak.
Pytanie nr 3. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko
obostrzenia oraz zasady prosimy o zmianę zapisu w zakresie terminu dostaw i wydłużenie go do 5
dni roboczych.
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 4. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3
Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:
„W sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się w dostarczaniu zamawianego towaru Zamawiający po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia może dokonać zakupu interwencyjnego
asortymentu niedostarczonego i obciąży Wykonawcę różnicą między zakupem interwencyjnym
a zakupem na podstawie zawartej umowy, bez naliczania dodatkowych kar.”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 5. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 8 ust. 2 wzoru umowy w zakresie naliczania kar
umownych za opóźnienie w dostawie na następujący:
„W przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki
obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówionej
partii.”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6. Dotyczy wzoru umowy § 8
W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, prosimy o dodanie do § 8 zapisu:
„Przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę
do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży
Wykonawcy karą (zgodnie z § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19,
innych
chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 7. Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza do pomy infuzyjnej biały/
ciemny posiadającego Średnice wewnętrzna drenu 1,2 mm??
Odp.: Nie dopuszcza się. Zamawiający wymaga przedłużaczy do pomp z drenem o
średnicy wewnętrznej 1,24 mm.
Pytanie nr 8. Pakiet 1, poz. 1-2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza do pomp w kolorze
bursztynowym który w takim stopniu chroni substancje światłowrażliwą?
Odp.: Dopuszcza się, pod warunkiem, że nie przepuszcza światła.
Pytanie nr 9. Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści bursztynowe przedłużacze do pomp infuzyjnych?
Odp.: Tak.
Pytanie nr 10. Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 45x22 mm?
Odp.: Nie.
Pytanie nr 11. Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści sterylne worki do zbiórki moczu?
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga.
Pytanie nr 12. Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki
moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary
diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny
komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe
oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy
dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i
bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych
wieszaków lub pasków mocujących?
Odp.: Nie.
Pytanie nr 14. Pakiet 4, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T
i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z
medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka
worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
Odp.: TAK, dopuszcza się.
Pytanie nr 15. pakiet 4, poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp.: NIE, zapis pozostaje bez zmian.
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