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Wałbrzych, dnia 22.09.2020r.
DZPZ-530-Zp/46/PN-43/20
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa: Dren z zastawką Safeflow, Smoczki, Okularki
do fototerapii, Elektrody neutralne + pęsety i kable, Igły do termolezji, Worki stomijne, Retraktor
automatyczny” - Zp/46/PN-43/20
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 1. Dotyczy Pakietu nr 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach;
OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach:
zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy
posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i
umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z
jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy
dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.
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EYEMAX 2 INFORMACJE OGÓLNE

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 4
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej
wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie
złożenie konkurencyjnej oferty:
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Poz.1) Szczypce o dł. 200mm, końcówka 5x1mm i 8x2mm, nieprzywierające, specjalny stop miedzi i
srebra, funkcjonalnie identyczne.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Poz.2) Szczypce o dł. 200mm, końcówka robocza 5x1mm i 6x2mm, funkcjonalnie identyczne.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Poz.3) Szczypce o dł. 200mm, końcówka 5x1mm i 8x2mm, nieprzywierające, specjalny stop miedzi i
srebra, funkcjonalnie identyczne.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Poz.4,5) Kabel o dł. 5m, funkcjonalnie identyczne.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą
o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny, opisany jak niżej:
Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego
pacjenta,
- Wykonane z materiału chroniącego oczy wcześniaków, niemowląt przed szkodliwym
promieniowaniem UV, nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne,
- Gwarantujące bezpieczne i trwałe umocowanie na główce dziecka poprzez system wielopunktowego
przylegania bezpośrednio do skóry noworodka (zjawisko bioadhezji), bezklejowe, które dzięki zajęciu
jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez
konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.
- Materiał miękki, delikatny, bez ostrych brzegów, nie urażający skóry i oczu dziecka, nie ulegający
deformacji w czasie stosowania fototerapii
- Wyroby medyczne jednorazowe z możliwością stosowania wielokrotnego u jednego pacjenta,
pakowane indywidualnie z oznakowaniem rozmiaru i sugerowanej wagi pacjenta, niesterylne.
Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:
Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wcześniaki, tj. <28 cm)
Rozmiar 1 110 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie główki, tj. 24-34 cm )
Rozmiar 2 130 x 60 mm ( wielkość główki – typowa, tj. >30 cm)
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1,2
Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości zwracamy się do
Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem
ekwitopotancjalnym, dla dorosłych i dzieci o powierzchni aktywnej 107 cm2 i całkowitej 164 x 117
mm – elektroda pokryta hydrożelem, podłoże z pianki z zakończeniem na klips. Wszystkie pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.
Pozytywna odpowiedź na pytanie wpłynie pozytywnie na sytuacje ekonomiczną Szpitala.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga powierzchni aktywnej 90 cm2 (110 zm2) oraz
wymiar 128 x 122 mm (122x174 mm).
Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych
dzielonych z pierścieniem ekwitopotancjalnym, dla dzieci o powierzchni aktywnej 33 cm2 i
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całkowitej 88 x 74 mm – elektroda pokryta hydrożelem, podłoże z pianki z zakończeniem na
klips.Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pozytywna odpowiedź na pytanie wpłynie pozytywnie na sytuacje ekonomiczną Szpitala.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kabla o długości 5 m z możliwością 30-krotnej
sterylizacji i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga kabel 4,5 m oraz 300 cykli sterylizacji.
Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kabla o długości 5 m z możliwością 30-krotnej
sterylizacji i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga kabel 4,5 m oraz 300 cykli sterylizacji.
Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4,5
Prosimy o dopuszczenie kabli o długości 5 m
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga kabel długości 4,5m zakończony klipsem 2,5 cm.
Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4,5
Prosimy o dopuszczenie kabli z gwarancją na 50 cykli sterylizacji
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga 300 cykli sterylizacji.
Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 3
Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularków do fototerapii
noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie,
pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego
promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% potwerdzone niezależnymi
badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi
dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , ze dopasowują się do główki dziecka oraz
zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego
kawałka materiału.
dostępne w trzech rozmiarach:
Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy,
Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 2028 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie warunkuje znaczenia renomowanej amerykańskie firmy i
potwierdzenia skuteczności niezależnymi badaniami.
Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 3
Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarach: Noworodki, 30 – 38 cm, Wcześniaki 24 – 33 cm,
Mikro - 20-28 cm, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza okularki w podanych rozmiarach,
Pytanie 12. Dotyczy wzoru umowy.
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych
związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie,
na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu
kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473
§2 KC.W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie

4

ISO 9001

praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów
stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych
priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w
przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być
problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z
powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem
odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum
staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:
„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności
nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania
łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w
tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie
z art. 473 §2 KC.”
Odp.
Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2
marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U.2020.374 ze zm) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W
związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych
zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one
zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z
automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez
Wykonawcę.
Pytanie 12. Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy.
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że 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 zapisów SIWZ.
Pytanie 13. Dotyczy §6 ust. 6 wzoru umowy.
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen
brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 14. Dotyczy §8 ust. 1a wzoru umowy.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za
każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 15. Dotyczy §9 ust. 3 wzoru umowy.
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego
nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w
zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać
niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
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Pytanie 16.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od chwili zgłoszenia
takich wad przez Zamawiającego” na „…od dnia uznania reklamacji”.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 6 poprzez zamianę słów
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 18.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a):
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w
wysokości:
a) 0,5 % wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w
dostawie bieżącej towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej
w terminie części dostawy.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 19.
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (płytki
stomijne pooperacyjne pakowane po 5 szt. w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie
ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd
bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.
Odp. Zamawiający dopuszcza. Wymagamy worek [ torba] pooperacyjny sterylny rozmiar
otworu 10x70 i 10x100, pojemność 650-750 mm
Pytanie 20.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z
towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Wę-grzech natomiast
faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy
dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy).
Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego
(zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy
Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?
Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury listem poleconym priorytetowym.
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