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Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na ,,Dostawę sprzętu jednorazowego uŜytku dla potrzeb
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz ubrań wyjazdowych i
obuwia dla sanitariuszy Izby Przyjęć B.‘’- Zp/75/PN-74/16
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 5 poz. 1,2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1,2 elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzęŜenia
zwrotnego, posiadających wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa uŜytkowania
wystawione przez producenta elektrod , o powierzchni przewodzącej 107 cm2 i rozmiarach 164x117
mm; Tak nieznaczna róŜnica wymiaru nie wpłynie w Ŝaden sposób na wartość uŜytkową ani sposób
pracy Zespołu operacyjnego.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dla poz. 1: powierzchnia 90cm2,
wymiary 128x122mm, dla poz. 2: powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm
Pytanie 2, pakiet 5, poz. 3
Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 elektrod neutralnych przeznaczonych dla dzieci o powierzchni 33
cm2 i wymiarach88x 74 mm, spełniającej pozostałe parametry SWIZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga powierzchni 40cm2, wymiary
110x76mm.
Pytanie 3, pakiet 5, poz. 4,5
Prosimy o dopuszczenie kabli o długości 5m spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza kable o długości 5m.
PYTANIE NR 4 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 1
Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego uŜytku,dzieloną symetrycznie na dwie
równe części o powierzchni 73cm2
o wymiarach 159x105 mm dla dzieci od 5kg do 15 kg reszta wymagań bez zmian ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 90cm2, wymiary
128x122mm.
PYTANIE NR 5 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 2
Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowego uŜytku,dzielona symetrycznie na dwie
równe części o powierzchni 108 cm2 o wymiarach 164x116mm reszta parametrów bez zmian ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 110cm2, wymiarów 122 x
174mm.
PYTANIE NR 6 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 3
Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego uŜytku,dzielona symetrycznie na 2
równe części o powierzchni 29 cm2 o wymiarach 160x74mm dla dzieci o wadze od 2,5kg do 5kg
reszta parametrów bez zmian ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 40cm2, wymiary
110x76mm.
PYTANIE NR 7 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 4
Czy zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5m ?
Odp. Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5m.
PYTANIE NR 8 DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ NR 5
Czy zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5m ?
Odp. Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o dł. 5m.

Pyt. nr 9 Dotyczy Pakietu nr 5 pozycji 1
Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm2, wymiary
176x122mm, pokryte hydroŜelem oraz wyposaŜone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne
rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
pacjenta podczas zabiegu, dla dzieci i dorosłych powyŜej 5 kg, opakowanie 50 szt. ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 90cm2, wymiary
128x122mm, opakowanie 100 szt.
Pyt. nr 10 Dotyczy Pakietu nr 5 pozycji 2
Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, o powierzchni przewodzenia 110cm2, wymiary
176x122mm, pokryte hydroŜelem oraz wyposaŜone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne
rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
pacjenta podczas zabiegu, dla dzieci i dorosłych powyŜej 5 kg, opakowanie 50 szt. ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wymiarów 122x174mm,, opakowanie
100 szt.
Pyt. 11 Dotyczy Pakietu nr 5 pozycji 3
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego uŜytku, hydroŜelową, dzieloną o
powierzchni 37 cm2 , wymiarach 181x 76mm, dla noworodków, opakowanie 50 szt.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga powierzchni 40cm2, wymiary
110x76mm, opakowanie 100 szt.
Pyt. 12 Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m?
Odp. Zamawiający dopuszcza kabel do elektrody neutralnej i długości 5m, ale jedna ze stron
musi być zakończona klipsem 2,5cm, a od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM).
Pyt. 13 Dotyczy pakietu 5 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m?
Odp. Zamawiający dopuszcza kabel do elektrody neutralnej o długości 5m, pozostałe
parametry: zgodnie z SIWZ.
Pyt. 14 Dotyczy Pakietu nr 4 pozycji 4
Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset długości 3m lub 5m?
Odp. Zamawiający dopuszcza kabel bipolarny do pęset o długości 5m, pozostałe parametry:
zgodnie z SIWZ.
Pyt. 15 Dotyczy Pakietu nr 4 pozycji 5
Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset długości 3m lub 5m?
Odp. Zamawiający dopuszcza kabel bipolarny do pęset o długości 5m, pozostałe parametry:
zgodnie z SIWZ.
Pyt. 16 dot. Pakietu nr 3 poz. nr 1
Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o niŜej podanych parametrach technicznych:
Jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do
nawilŜacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i
układ oddechowy, rura karbowana).
Odcinek wdechowy jednorazowego uŜytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor
niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilŜacza Ø wew. 22 mm
zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania
węŜa w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudroŜną łączącą dopływ gazów
oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.
W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za
pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.
Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindrycznostoŜkową
Odcinek łączący nawilŜacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów
Generator umoŜliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem
poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w róŜnych rozmiarach.

Odp. Zamawiający wymaga długości odcinka wdechowego podgrzewanego 1,4- 1,5m,
generatora z przegubem kulistym zgodnie ze specyfikacją.

Pyt. 17 dot. pakietu nr 3 poz. nr 1 ( Ad. A)
Układ kompatybilny z aparatem Infant Flow SiPAP – do potwierdzenia oświadczenia producenta
aparatu Infant Flow Co Zamawiający rozumie prze potwierdzenie producenta? Z naszych informacji wynika, iŜ
producentem aparatu Infant Flow jest firma CatreFusion. Jakich konkretnie producentów wymienia
firma CareFusion?
Zaoferowane przez naszą firmę układy są produkcji Fisher&Paykel, oraz Inspiration, wiodących
producentów układów oddechowych, a zaznaczamy teŜ iŜ aparat Infant Flow wyposaŜony jest w
nawilŜacz firmy Fisher&Paykel, i tu jest kluczowy moment kompatybilności drenów oddechowych.
Prosimy o odstąpienie od tego zapisu.
Odp. Zamawiający odstępuje od potwierdzenia oświadczenia producenta aparatu Infant Flow.
Patrz: Zmiana SIWZ i Ogłoszenia.
Pyt. 18 dot. pakietu nr 4 poz. 4.5- Szczypce biopolarne bagnetowe + kable biopolarne
Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m.
Odp. Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m.
Pyt. 19 dot. pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kabel połączeniowy o długości 120cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy długości kabla połączeniowego 250-320cm. Kablel
o długości 120cm jest za krótki.
Pyt. 20 - projekt umowy – załącznik nr 3a i 3b:
W §4 ust.4.b) Zamawiający wymaga terminu dostawy „dla zamówień na cito – do 48 godzin”.
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe dostawy awaryjne (na cito) będą dotyczyć tylko niewielkich ilości
oferowanego asortymentu – prosimy określić np. ile procent oferowanego asortymentu.
Odp. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie jest w stanie określić jakich ilości
będą dotyczyły ewentualne zamówienia na cito.

Pyt. 21 - projekt umowy – załącznik nr 3a i 3b:
Prosimy o uprzejmie o potwierdzenie, ze określony w §4 ust.4.b) terminu dostawy „dla zamówień na
cito – do 48 godzin” jest terminem dostawy w dni robocze, a dostawy w dni ustawowo wolne od pracy
będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Odp. Termin dostawy „dla zamówień na cito – do 48 godzin” dotyczy dni kalendarzowych,
natomiast dostawy w dni wolne od pracy są dostawami bieŜącymi i będą oceniane zgodnie z
kryteriami oceny ofert.
Pyt. 22 - załącznik nr 1, pakiet nr 3:
Czy Zamawiający nie wymaga zaoferowania równieŜ maseczki nosowej bardzo małej i bardzo duŜej,
jakie oferuje obecnie producent aparatu InfantFlow SiPAP?
Odp. Zamawiający nie wymaga maseczki nosowej bardzo małej i bardzo duŜej, Zamawiający
wymaga maseczki nosowej zgodnie ze specyfikacją.
Pyt. 23 dot. pakietu nr 4
Dot.pkt.1 Czy Zamawiający dopuści jako równowaŜne szczypce o długości 190 mm,
końcówkach 1mm x 6mm oraz 2mm x 6mm, ze stykiem 2-bolcowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm,
końcówka 6mm x 1mm i końcówka 8mm x 2 mm.
Pyt. 24 dot. pakietu nr 4
Dot.pkt.2 Czy Zamawiający dopuści jako równowaŜne szczypce zagięte o długości 190 mm, z
końcówką 1,2 mm, ze stykiem 2-bolcowym?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 8mm x
1mm i 8mmx 2 mm.
Pyt. 25 dot. pakietu nr 4
Dot.pkt.3 Czy Zamawiający dopuści jako równowaŜne szczypce o długości 190 mm, z zagiętą
końcówką 1,2 mm, ze stykiem 2-bolcowym?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 8mm x
1mm i 8mm x 2 mm.
Pyt. 26 dot. pakietu nr 4
Dot.pkt.4 Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie kabla jako osobnego pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyłącza kabla do osobnego pakietu.
Pyt. 27 dot. Pakiet nr 4, Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne bagnetowe o długości 200mm i końcówkach 8x1,2 i
8x2 do wyboru przy zamówieniu ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 6mm x
1mm i końcówka 8mm x 2 mm.
Pyt. 28 dot. Pakiet nr 4, Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne proste z zagiętą końcówką o długości 200mm i
końcówkach 8x1,2 i 8x2 do wyboru przy zamówieniu ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 8mm x
1mm.
Pyt. 29 dot. : Pakiet nr 4, Pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne proste o długości 200mm i końcówkach 8x1,2 i 8x2 do
wyboru przy zamówieniu ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 195mm, końcówka 8mm x
1mm.
Pyt. 30 dot. Pakiet nr 4, Pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 5m ?
Odp. Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m.
Pyt. 31 dot. Pakiet nr 4, Pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 5m ?
Odp. Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m.
Pyt. 32 dot. pakietu nr 2
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 2 dokumentów
potwierdzających autoryzację producenta do dystrybucji produktów firmy Masimo?
Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy autoryzacje dystrybucji czujników.

Pyt. 33 dot. pakietu nr 2.
Czy Zamawiający będzie równieŜ wymagał zaoferowania czujników w technologii Masimo SET z
połączeniem RD?
Odp. Zamawiający nie wymaga czujników w technologii Masimo SET z połączeniem RD.
Pyt. 34 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 są 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. 4.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 umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
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