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Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na ,,Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, tj.: elektrod noworodkowych
przeziernych w promieniach RTG, masek nagłośniowych I-gel, ustników, worków pooperacyjnych
sterylnych, pojemników próbek śluzu, łyżek do laryngoskopu, czujników jednorazowych SpO2 wraz z
kablem połączeniowym, elektrod jednorazowych pediatrycznych EKG, jednorazowych, sterylnych
butelek z gwintem, podziałką i nakrętką, zestawów transportowych, zestawu do drenażu klatki
piersiowej oraz ubrań wyjazdowych i obuwia dla sanitariuszy Izby Przyjęć B.‘’- Zp/70/PN-69/16
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 6
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe celem zapewnienia pełnej kompatybilności czujników wykonanych w
technologii RED, Zamawiający będzie wymagał czujników 9 pinowych?
Odp. Tak, Zamawiający będzie wymagał.
Pyt. 2 dot. pakietu nr 10- Jednorazowe sterylne butelki z gwintem, podziałką i nakrętką.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek jednorazowych, mikrobiologicznie czystych
pakowanych po 40 sztuk, spełniających wszystkie pozostałe parametry?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza butelek mikrobiologicznie czystych, poniewaŜ butelki słuŜyć
będą do przechowywania pokarmu kobiecego i muszą być sterylne.
Pyt. 3 dot. pakietu nr 7- zestaw do drenaŜu klatki piersiowej.
Wnosimy o umoŜliwienie składania ofert w poz. 1 na równowaŜne zestawy do drenaŜu klatki
piersiowej funkcjonalnie odpowiadające zestawowi wielokomorowemu:
jednorazowego uŜytku, z komorą na wydzielinę 1000ml i moŜliwością wielokrotnego higienicznego
odlewania wydzieliny do dodatkowego worka kolekcyjnego 1000ml, z suchą komorą regulacji ssania
(regulacja mechaniczna), bezigłowy port do pobierania próbek, sucha zastawka podwodna i wskaźnik

stanu ciśnienia w jamie opłucnej, zestaw przeźroczysty, pracujący bezgłośnie, wyposaŜony w
półprzeźroczysty samozasklepiający się dren zabezpieczony przed zaginaniem, zestaw wyposaŜony w
haki do zawieszenia na łóŜku i uchwyt do przenoszenia. System antyrefluksowy-zapewniający
pozostanie płynów w komorze w przypadku zmiany pozycji. Mechaniczny regulator ssania
pozwalający na kontrolę ssania bez potrzeby dodawania lub usuwania wody.
Odp. Proponowany zestaw nie spełnia oczekiwań Zamawiającego. Zbyt mała komora na
wydzielinę. Odlewanie i przelewanie wydzieliny stanowi problem dla personelu i wymusza
wykonywanie dodatkowych czynności. W związku z powyŜszym nie jest wygodny w stosowaniu.
Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki
pooperacyjnesterylne pakowane pojedynczo, łącznie w opakowaniu 5 sztuk)?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych
(worki pooperacyjne sterylne pakowane pojedynczo, łącznie w opakowaniu 5 sztuk).
Pyt. 5
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z
towarem, gdyŜ w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast
faktury z biura z Warszawy co uniemoŜliwia wysyłania towar i faktury razem. Do kaŜdej dostawy
dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy).
Istnieje moŜliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego
(zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji naleŜy do Zamawiającego) Czy
Zamawiający dopuszcza, którąś z moŜliwości?
Odp. Zamawiający dopuszcza wysłanie faktury osobno nie wraz z towarem. Do kaŜdej dostawy
winien być dołączony dokument WZ, a faktura dostarczona w ciągu 48 godzin od daty
dostarczenia towaru.
Pyt. 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o moŜliwość umieszczania na fakturze wyłącznie numery
umowy ze względu na ograniczoną ilość znaków jakie moŜemy wprowadzić w naszej wewnętrznej
bazie. Niestety numer umowy oraz numer pakietu będą zbyt długie, aby móc razem umieścić je na
fakturze.
Odp. Numer umowy oraz pakietu winien być umieszczony na fakturze, w dowolnie wybranym
przez Wykonawcę miejscu.
Pyt. 7 dot. pakietu nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści elektrody pediatryczne EKG o średnicy 32mm w opakowaniach a`25szt.
spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody pediatryczne EKG o średnicy 32mm w opakowaniach
a`25szt.
Pyt.8 dot. pakiet nr 1 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o całej powierzchni
klejącej, przy pozostałych parametrach bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody o całej powierzchni klejącej.
Pyt. 9 dot. Pakiet nr 1 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości. Elektrody noworodkowe z kabelkiem są
pakowane po 3 sztuki- czy Zamawiający oczekuje 400 sztuk elektrod czy teŜ 400 opakowań elektrod
(a’ 3 sztuki)?
Odp. Zamawiający oczekuje 400 jednorazowych sztuk elektrod, pakowanych jednorazowo po 3
sztuki na plastikowym nośniku.

Pyt. 10 dot. Pakiet nr 9 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych po 50 sztuk, przy pozostałych
parametrach bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody pakowane po 50 sztuk.
Pyt. 11 dot. Pakiet nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego
50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby
wykonawcom moŜliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.
Odp. Zamawiający oczekuje podania ceny jednostkowej za sztukę, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Pyt. 12 dot. Projekt umowy 3a i 3b - §2 ust. 2
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego
Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.
Odp. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie jest w stanie określić
minimalnego zakresu zamówienia.
Pyt. 13 dot. Projekt umowy 3a i 3b - §5 ust. 3
Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku
zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy teŜ ceny netto (przy
stałości cen brutto)?
Odp. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen
netto).
Pyt. 14 dot. Projekt umowy 3a i 3b - §8 ust. 1 pkt 2), §8 ust. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o równe traktowanie stron umowy i zrównanie kar
umownych obu stron umowy. Prosimy o zmianę kary umownej w §8 ust. 1 pkt 2) na 10% wartości
niewykonanej części umowy.
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.
Pyt. 15 dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości elektrody amerykańskiego producenta, z
odprowadzeniami DIN, radioprzezierne, materiałowe (miękka włóknina), IEC, rozm. 22mmx22mm,
kwadratowe, 3 szt. na pasku, dł. kabelków ok.65 cm., z Ŝelem stałym, z kabelkiem, hypoalergiczny
klej, łagodne dla skóry, przepuszczające powietrze, ekspozycja min. 72h, -samoprzylepne, dobrze
przylegające w miejscu podczas testów i monitorowania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. PoniŜej
proponowane elektrody.
Odp. Dopuszczamy elektrody o rozmiarze 22mmx22mm pakowaqne po 3 sztuki na
plastikowym nośniku z zachowaniem mikroporowatego materiału , bez lateksu, z miękkiej
pianki polietylenowej, długość kabla dopuszczana.
Pyt. 16 dot. Pakiet nr 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości łyŜek amerykańskiego
producenta z odpowiednią numeracją odpowiadającą tej, określonej przez Zamawiającego tj. „0” dla
rozmiaru „00”, „1” dla rozmiaru „0” i „2” dla rozmiaru „1”.

Odp. Nie dopuszczamy, opakowania powinny być kodowane kolorami do łatwej identyfikacji z
zachowaniem rozmiaru 0.00.1.
Pyt. 17 dot. Pakiet nr 6
Mając na uwadze dobro pacjenta jak i Zamawiającego, z uwagi na liczne działania firm oferujących
produkty niezgodne ze standardami medycznymi w jakich pracują urządzenia z technologią Masimo
SET, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie wymagał od Oferentów przedstawienia
w zakresie pakietu nr 6 dokumentów potwierdzających autoryzację producenta do dystrybucji
produktów firmy Masimo?
Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy autoryzacje dystrybucji czujników.
Pyt. 18 Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ:
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień
bieŜących, który jest parametrem ocenianym, liczony jest w dniach roboczych, rozumianych jako:
od poniedziałku do piątku. Odp. Dla Zamawiającego dniami roboczymi wskazanymi w
kryterium oceny ofert SA dni od poniedziałku do piątku.
2. Dotyczy §2 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość
zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraŜa na to zgodę oraz oświadcza, Ŝe w
stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część
niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.Odp. Zamawiający nie
zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.
3. Dotyczy §4 ust. 3.b)
Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostaw „na cito” na 2 dni robocze. Odp. Zamawiający
nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.
4. Dotyczy §5 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen
jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której
mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.”. Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru
umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.
5. Dotyczy §6 ust. 4
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisów zastrzeŜenia o treści: „W przypadku
nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art.
509 k.c. a zastrzeŜenie umowne wyraŜone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako
nieistniejące.”. Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.
6. Dotyczy §8 ust. 1.1)
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,2% wartości niewykonanej dostawy – za
kaŜdy dzień zwłoki w dostawie bieŜącej towaru.”. Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru
umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.
7. Dotyczy §8 ust. 1.2)
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w
przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.”. W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we właśnie takiej wysokości
w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości
umowy juŜ naleŜycie wykonanej jest naduŜyciem. Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru
umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

8. Dotyczy §9 ust. 2
Wnosimy o wykreślenie z §9 ustępu 2
Generalną zasadą jest Ŝe umowa o zamówienie publiczne jest wiąŜąca dla obu stron. Instytucja
odstąpienia od umowy jest osłabieniem podstawowej zasady prawa kontraktowego (pacta sunt
servanda - umów naleŜy dotrzymywać) i powoduje rozluźnienie węzła obligacyjnego między
stronami. Ustawa – Prawo zamówień publicznych przewiduje jeden wyjątek od tej reguły. OtóŜ z
treści art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wynika, iŜ zamawiający moŜe odstąpić
od umowy "w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy".
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.
9. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego kary umowne.”. Odp.
Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.
10.
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku raŜącego i uporczywego
nienaleŜytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w
zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający moŜe rozwiązać
niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”. Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowyzałącznika nr 3 do SIWZ.
Pyt. 18 dot. pakietu nr 11
Jaką klasę czystości Zamawiający oczekuję? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R
) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?
Odp. Zamawiający oczekuje butelek sterylnych radiacyjnie.
Pyt. 19 dot. pakietu nr 11
Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia naleŜał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza
niŜszą klasę I? SIWZ nie zawiera informacji na ten temat.
Odp. Zamawiający oczekuje butelek sterylnych radiacyjnie.

Pyt. 20 dot. pakietu nr 6
Poz. 1
Prosimy o podania nr kabla oryginalnego lub obecnie uŜywanego i dopuszczenie długości 2,4 m lub
2,5 m
Odp. Obecnie uŜywany kabel Masimo kompatybilny do czujników SpO2 LNCS Neo,
dopuszczamy długość kabla 2.5m.

Poz. 1, 2
Prosimy o podanie w jakich monitorach będą uŜytkowane kable i czujniki
Odp. Monitor wbudowany do Inkubatora Transportowego Atom 808, monitor wbudowany do
Inkubatora Atom Incu, Monitor Masimo Radical 7.
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