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Dot. SPZOZ/ZP/382/3/2021
 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ 
część I

Na podstawie  art.  135  ust.  2 ustawy z  dnia  11  września  2019 r.  Prawo zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Pakiet nr 14
Pozycja 5 Prosimy Zamawiające o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point.
Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po
wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27G x103 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 6 Prosimy Zamawiające o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point.
Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po
wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25G x88 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowy pakiety 19 i 57:
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  nie  doszło  do  niepotrzebnego  dublowania  się  powyższych
pakietów,  gdyż  produkty  zawarte  w pakiecie  19  praktycznie  zawierają  się  w  pakiecie  57,  który  niejako
poszerza gamę wymaganych produktów do ciągłych terapii nerkozastępczych.
Odp. Zamawiający usuwa część nr 19 Sprzęt dializacyjny. Zamawiający omyłkowo umieścił w części nr 19
asortyment, który znajduje się w części nr 57.

Pytanie do pakietu: 12
Jako firma higieniczna ,  nie  medyczna,  zwracamy się  z  prośbą o wydzielenie  pozycji  jak  niżej,  Możemy
wyodrębniony asortyment zaproponować w korzystnych ekonomicznych cenach

Jednorazowe higieniczne podkłady
ochronne dł. 50, szer. 38 cm na fotel

ginekologiczny 50 szt.

50 szt

Pokrycie higieniczne, jednorazowe,
papierowe, w rolce z perforacją

umożliwiające podział na sekcję o szer.

1050 Szt.
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min 50 cm, dł. 50 m

Pokrycie higieniczne, jednorazowe,
nieprzemakalne, dwuwarstwowe, w rolce

z perforacją umożliwiające podział na
sekcję, o rozmiarze min 1 sekcji 49 x 36cm

(rolki)

200 Szt.

Odp. Zgodnie z SWZ.
   
Dotyczy: SPZOZ/ZP/382/3/2021, Pakiet nr 14, Pozycja 15
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  centralnych  cewników  żylnych  jednoświatłowy  wprowadzany  metodą
Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość
z  podaną  objętością  wypełnienia  i  szybkość  przepływu  wraz  z  miękką  zakończoną  końcówką.  Linie
przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości
20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora
18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności  5ml,  skalpel  #11,  prowadnica z Nitinolu  typu ‘J’
o  przekroju  0,032  i  długości  50cm umieszczona w pochewce  w kształcie  koła  z  płaskim mechanizmem
umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki
zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia
cewnika  przy  pomocy EKG oraz mocowanie  cewnika  typu „motylek”.  Produkt  sterylny  z  oznakowaniem
przepływów na opakowaniu.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: SPZOZ/ZP/382/3/2021, Pakiet nr 14, Pozycja 16
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  centralnych  cewników  żylnych  dwuświatłowy  wprowadzany  metodą
Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość
z  podaną  objętością  wypełnienia  i  szybkość  przepływu  wraz  z  miękką  zakończoną  końcówką.  Linie
przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości
20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora
18G x 7cm (1,25mm x 7cm),   strzykawka o pojemności  5ml,  skalpel  #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’
o  przekroju  0,032  i  długości  50cm umieszczona w pochewce  w kształcie  koła  z  płaskim mechanizmem
umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki
zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia
cewnika  przy  pomocy EKG oraz mocowanie  cewnika  typu „motylek”.  Produkt  sterylny  z  oznakowaniem
przepływów na opakowaniu.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: SPZOZ/ZP/382/3/2021, Pakiet nr 14, Pozycja 17
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  centralnych  cewników  żylnych  trzyświatłowy  wprowadzany  metodą
Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość
z  podaną  objętością  wypełnienia  i  szybkość  przepływu  wraz  z  miękką  zakończoną  końcówką.  Linie
przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości
20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora
18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności  5ml,  skalpel  #11,  prowadnica z Nitinolu  typu ‘J’
o  przekroju  0,032  i  długości  50cm umieszczona w pochewce  w kształcie  koła  z  płaskim mechanizmem
umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki
zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia
cewnika  przy  pomocy EKG oraz mocowanie  cewnika  typu „motylek”.  Produkt  sterylny  z  oznakowaniem
przepływów na opakowaniu.
Odp. Zgodnie z SWZ.
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Dotyczy: SPZOZ/ZP/382/3/2021, Pakiet nr 14, Pozycja 18
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  centralnych  cewników  żylnych  czteroświatłowy  wprowadzany  metodą
Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość
z  podaną  objętością  wypełnienia  i  szybkość  przepływu  wraz  z  miękką  zakończoną  końcówką.  Linie
przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości
20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora
18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności  5ml,  skalpel  #11,  prowadnica z Nitinolu  typu ‘J’
o  przekroju  0,032 i  długości  50cm umieszczona w pochewce  w kształcie  koła  z  płaskim mechanizmem
umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki
zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia
cewnika  przy  pomocy EKG oraz mocowanie  cewnika  typu „motylek”.  Produkt  sterylny  z  oznakowaniem
przepływów na opakowaniu.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15-18 z Pakietu nr 14 i stworzy osobny pakiet?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy części nr 4:
1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 14 i 15 do odrębnego pakietu. Produkt znajdujący się
z  pozycji  nr  14  i  15  nie  jest  już  sprowadzany  przez  naszą  firmę  i  nie  wydzielenie  go  spowoduje  brak
możliwości złożenia oferty na pozostałe produkty będące w zadaniu nr 4.
Odp. Zgodnie z SWZ.
    
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy i w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
  1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5% ceny brutto niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień
zwłoki, licząc od upływu wymaganego terminu dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
niedostarczonych w terminie środków.

Odp. Zgodnie z SWZ.
 

2.  Czy  Zamawiający  uzupełni  projekt  umowy o  zapis,  że  na  podstawie  art.  106n  ust.  1  ustawy  z  dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie
faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku
elektronicznego PDF na wskazany przez siebie  adres  poczty  e-mail,  ze  wskazanych w umowie adresów
poczty e-mail Wykonawcy?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt,
a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany adres
poczty  e-mail:  biuro@szpital.slupca.pl.  Dokumenty  elektroniczne  można  przesyłać  także  za  pomocą
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

                                 
3.  W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  Wykonawcy  sprawdzenia
zasadności  reklamacji  wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust.  2  projektu umowy 5  dniowego terminu na
rozpatrzenie  reklamacji  oraz  zmianę  słów  ,,….od  dnia  otrzymania  reklamacji”  na  ,,…od  dnia  uznania
reklamacji”.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.                  

Pakiet nr 25
Punkt 1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone
powierzchnia  przewodząca  110cm2,  2cm2  różnicy  nie  ma  znaczenia  ani  użytkowego,  ani  dla  pacjenta,
pokryte  hydrożelem,  owalne,  uniwersalne  dla  dzieci  i  dorosłych,  bez lateksu,  pakowane  po  5  sztuk,
opakowanie zbiorcze 50 szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Punkt 3.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  szczypce do koagulacji  bipolarnej,  wielorazowe, dł.
160mm, końcówka 1mm?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Punkt  6.  Czy  Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  elektrodę  czynną monopolarną  typ  żagielek,  część
robocza 20 x 25mm, długość115mm, do uchwytu 2,4mm?               
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, wtyk
3-pin, długość kabla 5 m, wielorazowy, kompatybilny z diatermią EMED ?
Odp. Zgodnie z SWZ.
      
Punkt 8-15.  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji  nr 8-15, akcesoriów kompatybilnych
z diatermią ERBE
Odp. Zgodnie z SWZ.

Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody kulkowe wielorazowe do uchwytu średnica
2mm, 4mm, dł. 100mm?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody kulkowe wielorazowe do uchwytu średnica
2mm, 4mm, 6mm, dł. 50-53mm?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Punkt  18,19.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  elektrodę  kulkową  jednorazową  do  uchwytu,
średnica 4mm?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Punkt  20.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  elektroda  pętla  druciana  wielorazowego  użytku
o średnicy 5mm, 10mm, 14mm?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1
Pakiet 26, poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu (PP) zamiast PS? Polipropylen charakteryzuje
się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia)
niż polistyren, a zatem jest lepszym materiałem niż PS do przewożenia próbek utrwalonych w formalinie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2
Pakiet 26, poz. 1-6
Uprzejmie  prosimy  o  wydzielenie  z  pakietu  26  pozycji  1-6.  Umożliwi  to  złożenie  korzystniejszej  oferty
cenowej.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3
Pakiet 26, poz.3
Czy Zamawiający dopuści w poz.3 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 520 ml? Zaproponowana
pojemność  pojemnika  nie  wpływa  niekorzystnie  na  walory  użytkowe  oraz  wykonywane  procedury.
Dopuszczenie  powyższego  umożliwi  Zamawiającemu  otrzymanie  większej  ilości  konkurencyjnych  ofert,
pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami
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publicznymi.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4
Pakiet 26, poz.4
Czy Zamawiający dopuści w poz.4 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 1200 ml? Zaproponowana
pojemność  pojemnika  nie  wpływa  niekorzystnie  na  walory  użytkowe  oraz  wykonywane  procedury.
Dopuszczenie  powyższego  umożliwi  Zamawiającemu  otrzymanie  większej  ilości  konkurencyjnych  ofert,
pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami
publicznymi.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5
Pakiet 26, poz.5
Prosimy o dopuszczenie pojemnika z pokrywką na wcisk o pojemności 2300 ml? Zaproponowana pojemność
pojemnika  nie  wpływa  niekorzystnie  na  walory  użytkowe  oraz  wykonywane  procedury.  Dopuszczenie
powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór
najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6
Pakiet 26, poz.6
Czy Zamawiający dopuści w poz.6 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 5600 ml? Zaproponowana
pojemność  pojemnika  nie  wpływa  niekorzystnie  na  walory  użytkowe  oraz  wykonywane  procedury.
Dopuszczenie  powyższego  umożliwi  Zamawiającemu  otrzymanie  większej  ilości  konkurencyjnych  ofert,
pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami
publicznymi.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7
Pakiet 26, poz.7
Czy  Zamawiający  dopuści  pojemnik  zakręcany  o  pojemności  25  ml  wypełniony  10  mililitrami  10%
buforowanej formaliny?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8
Pakiet 26, poz.7
Czy  Zamawiający  dopuści  pojemnik  zakręcany  o  pojemności  25  ml  wypełniony  15  mililitrami  10%
buforowanej formaliny?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9
Pakiet 26, poz.8
Czy  Zamawiający  dopuści  pojemnik  zakręcany  o  pojemności  60  ml  wypełniony  30  mililitrami  10%
buforowanej formaliny?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10
Pakiet 26, poz.8
Czy  Zamawiający  dopuści  pojemnik  zakręcany  o  pojemności  60  ml  wypełniony  40  mililitrami  10%
buforowanej formaliny?
Odp. Zamawiający dopuszcza
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Pytanie nr 11
Pakiet 26, poz.10
Czy Zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 600 ml wypełniony 300 mililitrami
10% buforowanej formaliny?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12
Pakiet 26, poz.11
Czy Zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 1000 ml wypełniony 600 mililitrami
10% buforowanej formaliny?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający  będzie  składał  zamówienia  według  bieżących  potrzeb,  przy  czym  wartość  zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów
przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości
zamówienia w kwocie 150 zł.
Odp. Zgodnie z SWZ.                                                
  

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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