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WSZYSCY
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc
w Zakopanem.
Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1, Pakiet nr 7
Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 7
pozycji 17-18 i stworzy z nich oddzielny pakiet?
Odp.: Nie.
Pytanie 2, Pakiet nr 7
Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści: kaniule dożylną wykonaną z poliuretanu z 3 paskami
dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, z portem centralnie umiejscowiony wobec
skrzydełek zamykanym standardowo bez dodatkowego mechanizmu, wyposażone w filtr
hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia , opakowanie folia plus papier
klasy medycznej?
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3, Pakiet nr 7
Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści: kaniule dożylną wykonaną z poliuretanu z 3 paskami
dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, z automatycznie aktywującym się
plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły bez systemu kapilar, z portem centralnie umiejscowiony
wobec skrzydełek zamykanym standardowo bez dodatkowego mechanizmu, wyposażone w filtr
hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia , opakowanie folia plus papier
klasy medycznej?
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4, Pakiet nr 7 poz. 11-12
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na
cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder
posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki
bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu
indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne
zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra.
Odp.: Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 5, Pakiet nr 7 poz. 11-14,21
Czy zamawiający wydzieli poz. 11-14,21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na
złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy
pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami
uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe
możliwości wyboru.
Odp.: Nie.

Pytanie 6, Pakiet nr 7 poz. 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp.: Nie.
Pytanie 7
rozdział 3) Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 4
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie 10 asortymentu którego opakowanie
wewnętrzne zawiera nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, a opakowanie
zewnętrzne zawiera nazwę towaru i nr serii.
Odp.: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 8
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu § 1, ust. 9 w zakresie pakietu nr 10 w następujący
sposób:
„9. Każde opakowanie wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę
ważności, a opakowanie zewnętrzne minimum nazwę towaru i nr serii (jeżeli dotyczy).”
Odp.: Bez zmian.
Pytanie 9, pakiet nr 4.
Poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści worek do pobierania próbek o pojemności 1500ml,
jednorazowego użytku, wykonany z bezlateksowego poliuretanu, długość prowadnicy 29,5 cm.
Worek rozprężalny na elastycznej metalowej obręczy, ułatwiająca pobieranie próbki. Wymiary
torebki 12,70 x 22,86 cm. Instrument kompatybilny z trokarem o średnicy 15mm.
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10 Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 11
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka i w ust. 11 winno być: „… w
terminach określonych w § 4 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności”.
Zamawiający w projekcie umowy powołuje się na § 3, który dotyczy podwykonawców.
Odp.: Nastąpiła oczywista omyłka, w umowie § 1 ust. 11 winno być: „… w terminach
określonych w § 4 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności”
Pytanie 11 Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostarczenia reklamowanego wyrobu z 2 dni na 4 dni.
Odp.: Postanowienia projektu umowy do SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 12 Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 4
Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 6 ust. 4 na następujący:
Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego
zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie
terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli
Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu
pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi
dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub
pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla
skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje
oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania
zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia
najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).
Odp.: Postanowienia projektu umowy do SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 13 Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 2 lit. a
Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 8 ust. 2 lit. a projektu 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 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii.”
Odp.: Postanowienia projektu umowy do SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 14 Dotyczy oceny ofert w kryterium termin dostawy

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z
dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność niektórych produktów, prosimy Zamawiającego
o zmianę kryterium oceny w zakresie terminu dostawy, na następujące:
7 dni roboczych – 0 punktów
6 dni roboczych – 5 punktów
5 dni roboczych – 10 punktów
4 dni robocze – 15 punktów.
Odp.: Bez zmian.
Pytanie 15 Dotyczy Pakietu nr 3 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zewnątrzoponowego renomowanej firmy BBraun.
Zestaw posiada: cewnik wykonany z poliamidu, długość 100 cm, czytelne niebieskie znaczniki
długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik , ułatwia
wprowadzenie go do igły Tuohy, łącznik do cewnika, igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy, płaski
filtr, 0,2 μm, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, zestaw pakowany
sterylnie oraz pakowane jałowo, oddzielnie mocowanie cewnika stosowanego w regionalnej
anestezji wraz opatrunkiem zabezpieczającym- element mocujący, łączy łatwość założenia z
bezpieczeństwem utrzymania cewnika, wyeliminowana możliwość ruchu cewnika po umocowania
go pierścieniem mocującym, kontrola miejsca wkłucia jest możliwa bez ryzyka zmiany położenia
cewnika, możliwość wymiany opatrunku przy pozostawieniu elementu mocującego. Całkowicie
plaski i wygodny dla pacjenta system mocowania cewnika.
Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 11
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 11 pozycji 1 i utworzenie nowego pakietu w celu
złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.
Odp.: Nie.
Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości przetworników do krwawego pomiaru
ciśnienia bez osobnego portu testowego -zaoferowane przez nas przetworniki są już wstępnie
wykalibrowane i nie wymagają dodatkowego testowania i weryfikacji działania systemu.
Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 11
Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania
przypadkowej kontaminacji?
Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 19 dotyczy Pakietu nr 6
Zwracamy się z prośbą o zgodę na podanie ceny jednostkowej do 3 bądź 4 miejsc po przecinku.
Odp.: Dopuszcza się.
Pytanie 20 dotyczy Pakietu nr 6
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie strzykawki do gazometrii do pomiarów krwi tętniczej o
wszystkich wymaganych parametrach analitycznych, posiadającej filtr w postaci samowentylującej
membrany , umieszczonej w tłoku strzykawki, uszczelniającej się po pobraniu zaleconej objętości
krwi, którą można uzyskać poprzez funkcję samonapełnienia strzykawki po ustawieniu tłoka na
zalecaną objętość pobrania, co gwarantuje maksymalną standaryzację, ochronę przed kontaktem z
krwią i prostotę procedury pobrania krwi tętniczej ?
Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz,
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
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