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Wałbrzych, 11.09.2018 r.
DZPZ-530- Zp/71/PN-62/18
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy: materiałów cytostatycznych, modułu EXG,
jednorazowych koszul dla pacjenta, obłożeń jednorazowych, fartuchów chirurgicznych i ubrań
operacyjnych oraz igieł do biopsji, zestawów do punkcji i igieł specjalistycznych na potrzeby
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/71/PN-62/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i
2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Pakiet nr 8
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.4 igieł odpowiadających
podanemu opisowi w SIWZ w rozmiarach: 14, 16 i 18G o długościach igieł : 8, 10, 12, 16, 18, 20 i
25cm, posiadających przełącznik na: A-funkcję pełnego automatu, B- funkcję półautomatu, pozostałe
parametry jak w SIWZ.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz.4 igieł odpowiadających
podanemu opisowi w SIWZ w rozmiarach: 14, 16 i 18G o długościach igieł : 8, 10, 12, 16, 18, 20 i
25cm, posiadających przełącznik na: A-funkcję pełnego automatu, B- funkcję półautomatu,
pozostałe parametry jak w SIWZ.
Pytanie nr 2. Pakiet nr 8
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji igieł posiadających 2
przyciski spustowe (z przodu i z tyłu igły) niezbędne przy zabiegach biopsji stercza i zapewniające
dużą szybkość strzału.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji igieł posiadających 2 przyciski
spustowe (z przodu i z tyłu igły) niezbędne przy zabiegach biopsji stercza i zapewniające dużą
szybkość strzału.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 8
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji igieł ze znacznikami
głębokości wprowadzenia co 1 cm i ostrzem widocznym w USG- taki wymóg był w pierwotnej wersji
opisu w SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji igieł ze znacznikami głębokości
wprowadzenia co 1 cm i ostrzem widocznym w USG.
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Pytanie nr 4. Pakiet nr 8
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji igieł umożliwiających
pobieranie wycinka tkanki (bioptatu) o długości minimum 22mm dla umożliwienia pełnej oceny
histopatologicznej pobranego materiału.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji igieł umożliwiających pobieranie
wycinka tkanki (bioptatu) o długości minimum 22mm dla umożliwienia pełnej oceny
histopatologicznej pobranego materiału.

Pytanie nr 5. Pakiet nr 9
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz.2 i 3 zestawów z 3 igłami o
różnych średnicach 14, 16 i 18G tak jak w dotychczas dostarczanych zestawach do Zamawiającego.
W SIWZ podano jedynie wymagany zakres długości igieł, nie podano średnicy igieł.
Odp. Zamawiający oczekuje igieł o średnicy 14G, 16G, 18G.

Pytanie nr 6. Pakiet nr 9
Prosimy o wyjaśnienie, czy w zestawach opisanych w poz. 1 igła Veresa ma być wyposażona w zawór
zamykający przepływ na igle umożliwiający podanie leków i przepłukiwanie igły i jamy opłucnowej.
Odp. Zamawiający oczekuje że Igła Veresa ma być wyposażona w zawór zamykający
przepływ na igle umożliwiający podanie leku i przepłukiwanie igły i jamy opłucnowej.
Pytanie nr 7. Dotyczy zadania 7 – pozycja 5 i 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z zastosowaniem 23% stawki VAT w
pozycjach numer 5 i 6 z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z zastosowaniem 23% stawki VAT w
pozycjach numer 5 i 6 z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.
Pytanie nr 8. Dotyczy zadania 7 – pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę złożenie ważnej oferty z jednorazową koszulą dla pacjenta o
gramaturze 35 g/mkw w kolorze niebieskim z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ważnej oferty z jednorazową koszulą dla
pacjenta o gramaturze 35 g/mkw w kolorze niebieskim z zachowaniem pozostałych wymaganych
parametrów.
Pytanie nr 9. Pakiet nr 10

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 10 poz. 2 Igły do trepanobiopsji o średnicy
zewnętrznej 8G i/lub 11G – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuści igieł do trepanobiopsji o średnicy zewnętrznej 8G i 11G.
Wymagana średnica igieł taka jak w SIWZ.
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Pytanie nr 10. Pakiet 6
Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 (wkładaną przez
głowę, wiązaną na troki w talii oraz przy szyi)?
Odp. Zamawiający nie dopuści koszuli o gramaturze 35g/m2, Zamawiający wymaga 45 g/m2.
Pytanie nr 11. Pakiet 6
Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2,
kolor granatowy, wkładana przez głowę, z wycięciem Y pod szyją?
Odp. Zamawiający nie dopuści koszuli o gramaturze 40g/m2, Zamawiający wymaga 45 g/m2.

Pytanie nr 12. Pakiet 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’ 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuści wycenę za op. a’ 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
ilości.
Pytanie nr 13. Pakiet 7 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jałową kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30cm x 40cm?
Odp. Nie, Zamawiający wymaga jałową kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30cm x 32cm.
Pytanie nr 14. Pakiet 7 Pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze
min.35g/m2?
Odp. Nie, Zamawiający wymaga fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS PP o
gramaturze 40g/m2
Pytanie nr 15. Pakiet 7 Pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS, pozostałe parametry
zgodne z SIWZ?
Odp. Nie, Zamawiający wymaga fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS PP o
gramaturze 40g/m2
Pytanie nr 16. Pakiet 7 Pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze
35g/m2, dostępny w kolorze zielonym, niebieskim, fioletowym, lamówka w kolorze bluzy?
Odp. Nie, Zamawiający wymaga komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS o
gramaturze 45-50g/m2
Pytanie nr 17. Pakiet 7 Pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z wycięciem Y pod szyją, wysokość ok. 120cm, bez
troków, wkładana przez głowę?
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Odp. Nie, Zamawiający wymaga koszuli z krótkim rękawem, okrągłym wycięciem pod szyją, z
trokami na karku w talii.
Pytanie nr 18. Pakiet 7 Pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2,
kolor niebieski, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Nie, Zamawiający wymaga gramatury min. 38 g/mkw
Pytanie nr 19. Pakiet 7 Pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o poniższych właściwościach:
1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm
x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintergowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x
25cm, wyposażona w 2 sztywniki.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x
150 cm.
Odp. Nie, Zamawiający wymaga jałowej serwety 100 x 100 z otworem 10 x 10 z folią i kieszenią.

Pytanie nr 20. Pakiet 7 Pozycja 7
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy
konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych
ofert.
Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.
Pytanie nr 21. Dotyczy zadania 7 – pozycja 5:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej
wyrobem higienicznym?
Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób
użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.
Odp. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej
wyrobem higienicznym.
Pytanie nr 22. Dotyczy zadania 7 – pozycja 6:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego będącego wyrobem
higienicznym?
Prośba nasza wynika z faktu, iż producent prześcieradła zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w
świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.
Odp. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego będącego
wyrobem higienicznym.
Pytanie nr 23. Pakiet nr 8 poz. Nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 4 i utworzy oddzielne zadanie co przełoży
się na możliwie więcej ofert cenowych i uczciwą konkurencję ?
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Odp. Tak, Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 do odrębnego pakietu – patrz zmiana SIWZ i
Ogłoszenia.
Pytanie nr 24. Pakiet nr 8 poz. Nr 4
Czy Zamawiający dopuści igłę automatyczną do biopsji gruczołu krokowego- pistolet jednorazowego
użytku z dwoma przyciskami strzelającymi (do wyboru przez operatora) z przyciskiem
zabezpieczającym przed niechcianym wystrzałem. Igła w rozmiarze 18Gx 20 lub 25 cm ze
znacznikami głębokości wkłucia ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igieł w różnych rozmiarach.
Pytanie nr 25. Pakiet nr 8 poz. nr 3
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 igłę do lokalizacji guzków mammograficznych w postaci
kotwiczki Double Hook litera ‘’ X’’ rozmiar 20G x 100 mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Model Double Hook „N” jest kompatybilny z użytkowanym
aparatem do USG.
Pytanie nr 25. Pakiet nr 8
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji nr 4 celem złożenia konkurencyjnej oferty.
Odp. Tak, Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 do odrębnego pakietu – patrz zmiana SIWZ i
Ogłoszenia.
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