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Wałbrzych, dnia 13.01.2021r.
DZPZ-530-Zp/75/PN-72/20
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Dostawa: Jednorazowy cewnik Tiemanna, Igły lokalizacyjne, Jednorazowy zestaw
serwet do cytoskopii, Siatki do piersi częściowo i całkowicie wchłanialne, Staplery, Materiał
opatrunkowy, Implanty do rekonstrukcji piersi, Porty dożylne o dootrzewnowe, Kaniule do
termolezji, Końcówka noża harmonicznego, Fiksatory do siatek, Obuwie gumowe, Środek do
dezynfekcji, Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego” - Zp/75/PN-72/20
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 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm
2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm
1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza
9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw.
Pytanie 2. Dotyczy pakiet 1 poz. 1-8
Czy Zamawiający dopuści Tiemanna bez zmrożonej powierzchni?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3. Dotyczy pakiet 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw serwet do cystoskopii o składzie:
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cmx150cm
• 1 x serweta do cystoskopii o wymiarach 75 cm x 200 cm z przylepnym otworem w kształcie
rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
• 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm, z hydrofobowej włókniny SMS
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4. Dotyczy pakiet 17
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do pasywnego drenażu ran operacyjnych składający
się z: worka o pojemności 500 ml, drenu o długości 100 cm z atraumatycznym otworem
centralnym oraz sześcioma bocznymi otworami drenującymi, wykonanego w 100% z silikonu z
paskiem RTG wzdłuż całego drenu, zapewniającym pełną identyfikację położenia w trakcie
całego okresu terapii. Worek zbiorczy wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefleksyjną
oraz zaworem spustowym typu poziomego, umożliwiającym wygodne, bezkontaktowe i szybkie
opróżnienie worka z zawartości. Worek skalowany co 50 ml z nadrukowanym miejscem na opis
danych pacjenta, tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji zbieranej treści.
Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza - wymagamy worek o pojemności 600 ml, worek wyskalowany
co 25 ml, brak rozmiarów drenów.
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Pytanie 5. Dotyczy pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary obuwia: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44,
45/46?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy pakiet 15
Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z Pakietu nr 15 nie będące wyrobem
medycznym, a w związku z tym odstąpi od wymogu zgodności z Ustawą z dnia 20 maja 2010
r. o wyrobach medycznych oraz złożenia oświadczenia w tym zakresie?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7. Dotyczy pakiet 15

Zamawiający wymaga dla obuwia z Pakietu 15 certyfikatu CE dla środków ochrony osobistej
klasy 1 wg derektywyEEC89/686.
Czy Zamawiający dopuści Deklarację zgodności CE?
Odp. Zamawiający dopuści Deklarację zgodności CE .

Pytanie 8. Dotyczy pakiet 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ 120X60CM – 2 szt.
SERWETA 180X75CM Z PRZYLEPNYM OTWOREM 10X20 – 1 szt.
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM – 2 szt.
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM. 190X150CM – 1 szt.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Dotyczy projektu umowy
Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu
wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy?

Odp. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy nie są wymienione dni robocze.
Pytanie 10. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.
Pytanie 11. Dotyczy projektu umowy
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno
zamówiony?
Odp. Zamawiający informuje, iż w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19
nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

2

ISO 9001

Pytanie 12. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy
przetargowej oraz numerze pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do
faktury?
Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych
systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji,
w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie
numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi
kosztami.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 13. Dotyczy projektu umowy
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej
cenie?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy .

Pytanie 14. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę obniżenie kary umownej w par. 8, ust. 1 na 0,5% wartości
niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 15. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: ”po uprzednim
wezwaniu wykonawcy”?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Pytanie 16. Dotyczy pakietu 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu, bez satynowej
(zmrożonej powierzchni).
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17. Dotyczy pakietu 6 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości
linii szwu 65,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed
zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po
zamknięciu 2,0 mm). Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji
pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 60 mm.
Pytanie 18. Dotyczy pakietu 6 poz. 2
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 2 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z
nożem o długości linii szwu 65,1 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5
mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj
ładunku przy składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 60 mm.
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Pytanie 19. Dotyczy pakietu 6 poz. 3
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości
linii szwu 85,1 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed
zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po
zamknięciu 2,0 mm) Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji
pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 80 mm.
Pytanie 20. Dotyczy pakietu 6 poz. 4
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 4 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z
nożem o długości linii szwu 85,1 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5
mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj
ładunku przy składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 80 mm.
Pytanie 21. Dotyczy pakietu 6 poz. 5
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 5 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości
linii szwu 103 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed
zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po
zamknięciu 2,0 mm) Nowy nóż w każdym ładunku. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji
pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 100 mm.
Pytanie 22. Dotyczy pakietu 6 poz. 6
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 6 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego z
nożem o długości linii szwu 103 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5
mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj
ładunku przy składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga długość linii szwu 100 mm.
Pytanie 23. Dotyczy pakietu 6 poz. 7
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 7 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek. Rozmiary staplera
uniwersaknego: 21, 24, 26, 29 i 32 mm. Staplery dostępne również w wersji długiej XL– w
rozmiarach 21, 25, 29, 32, 34 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm – dla rozmiaru 21 i 24 mm,
wysokość otwartej zszywki 4,8mm – dla rozmiaru 26 i 29 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm –
dla rozmiaru 32 i 34 mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga stapler z łamaną główką w rozmiarze 21, 25, 28, 31 i
33 mm.
Pytanie 24. Dotyczy pakietu 6 poz. 8
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 8 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, z
automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym
ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania
pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy
składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zszywek z drutu bilateralnie spłaszczonego .
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Pytanie 25. Dotyczy pakietu 6 poz. 9
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 9 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm, z
automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym
ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania
pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy
składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zszywek z drutu bilateralnie spłaszczonego.
Pytanie 26. Dotyczy pakietu 6 poz. 10
Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 10 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku 90 mm, z
automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym
ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu okrągłego dla uzyskania
pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy
składaniu zamówienia?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zszywek z drutu bilateralnie spłaszczonego.
Pytanie 27. Dotyczy pakietu 6 poz. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu 6. Pozwoli to na złożenie
większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo?
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
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