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Wałbrzych, dnia 13.01.2021r.
DZPZ-530-Zp/73/PN-70/20

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Dostawa – Cewnik Foley’a z końcówką Tiemanna, Żel do ekg-ścierny-USGdefibrylacji,Cewnik do podawania tlenu,Szczotki cytologiczne, Zestaw do drenażu worka
osierdziowego, Igły do iniekcji jednorazowego użytku, Kołnierz ortopedyczny wielorazowy,
Koce grzewcze, Nożyczki ratunkowe, Opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci, Narzędzia
chirurgiczne jednorazowego użytku” - nr Zp/73/PN-70/20
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 dot. pakiet 6, pozycja 1
Wnosimy o dopuszczenie igły jednorazowego użytku 0,3x12mm. Różnica w zaproponowanym
rozmiarze jest niezauważalna i dlatego nie wpływa w jakikolwiek sposób na walory użytkowe oraz
medyczne produktu. Rozmiary igieł iniekcyjnych są zunifikowane. Zaproponowana igła iniekcyjna
spełnia wymagania normy PN-EN-ISO 7864:2016, co stanowi warunek konieczny. Dlatego żądanie
wyłącznie konkretnego rozmiaru igły w sytuacji, gdy norma zawiera dopuszczalne zakresy, stanowi
nieuprawnione naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany
dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi
złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej
oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie
odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw
prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,3x12 mm pod warunkiem spełnienia
pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.
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Pytanie 2 dot. treści SIWZ
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp: Jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o nie przynależności do żadnej grupy
kapitałowej, to nie zostanie wykluczony czyli spełnia wymagania.

Pytanie 3 dot. Pakietu 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewników do podawania tlenu tzw. wąsów
tlenowych o długości 2 m? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga długości 3m,4m

Pytanie 4 dot. Pakietu 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.

Odp: Nie , zamawiający nie dopuszcza, wymaga długości 1150 mm.

Pytanie 5 dot. Pakietu 11, poz.1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków Pean o długości 14 cm? Pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.

Odp: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 6 dot. Pakietu 11, poz.2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania imadła typu Mayo-Hegar o długości 12cm lub
14cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 7 dot. Pakietu 11, poz.3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków Kocher o długości 14 cm? Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak, Zamawiający dopuści.
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Pytanie 8 dot. Pakietu 11, poz.7
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pęsety anatomicznej standardowej prostej o
długości 14 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 9 dot. Pakietu 11, poz.1-7
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zaoferowane narzędzia wykorzystywane będą w
szczególności przez otwory ciała lub przy przerwanej ciągłości skóry powinny być zatem
sklasyfikowane w klasie IIa, reguła 6?

Odp: Narzędzia będą wykorzystywane przy przerwanej ciągłości skóry.

Pytanie 10 dot. Pakietu 11, poz.1-7
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku
posiadających w części chwytnej oznaczenie kolorystyczne naniesione w sposób widoczny, wyraźny i
trwały po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 11 dot. Pakietu 11, poz.1-7
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku, którego
opakowanie papierowo-foliowe wyposażone jest w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością
wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 12 dot. Załącznik nr 3a do SIWZ
§ 8 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 istotnych postanowień umowy sprzedaży słowo
„opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary
umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia,
czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności
wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc
tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp: Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

ISO 9001

Pytanie 13 dot. Pakietu 3
Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu o długości 3m oraz 5m?

Odp: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 14 dot. Pakietu 6 , poz.1
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,3 x 12mm, 0,3 x 13mm lub 0,45 x 12mm?

Odp: Zamawiający dopuści, jeżeli oferta spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 15 dot. Pakietu 6 , poz.1
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie igieł innego
producenta, niż igły zaoferowane w poz. 2 – 8.

Odp: …………………………….

Pytanie 16 dot. Pakietu 10 , poz.1-2
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych tylko w kolorze białym, o
długości całk.: 250mm, szer. okienka: 25mm, szer. paska: 12mm, długość paska: 155mm, 13 otworów
regulacyjnych, okienko: 65mm x 25mm?

Odp: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 17 dot. Pakietu 4
Czy zamawiający dopuści długość robocza 1200mm - długość szczoteczki 10mm - średnica szczoteczki
1,8mm, 3,0mm (do wyboru) - minimalna średnica kanału roboczego 2,0m

Odp: Nie , zamawiający nie dopuszcza, wymaga długości 1150 mm.

Pytanie 18
Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby
zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które
umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów
ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania
jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne
COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może
natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia,
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rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania
reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odp: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca
dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży
obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
producenta.

Pytanie 19 dot. umowy
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby
medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników
zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy
następujący zapis?
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego
odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odp: Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 20
Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony
wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym
skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca
dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży
obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
producenta a w szczególności nieskażonego, bez zanieczyszczeń lub uszkodzeń.

Pytanie 21
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia
zgodności towaru z zamówieniem?

Odp: Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik lub
osoba upoważniona)
rozładował dostarczony towar oraz był obecny podczas
sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
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Pytanie 22
„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane
oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz
bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich. W związku z powyższym jakich środków
transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących
przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur
przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga
Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”

Odp: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca
dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży
obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
producenta. Umowa nie przewiduje dostarczenia dokumentów lub oświadczeń
dotyczących środków transportu dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych.
Pytanie 23 dot. pakietu 10 poz. 1,2
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek identyfikacyjnych dla dzieci i dorosłych w
kolorze białym, posiadające kieszonkę na kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych (z
nadrukiem do wypełnienia: nazwisko, nr łóżka, płeć, data przyjęcia), nietoksyczna, miękka,
jednorazowego użytku. Opaski są wykonane z materiału, który nie powoduje reakcji alergicznych i
odparzeń, zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie (typ zatrzask), otwory umożliwiające regulację
długości tasiemki. Długość całkowita opaski dla dorosłych- 24,3cm .

Odp: Zamawiający wyrazi zgodę, jeżeli pozostałe wymiary opaski są zgodne z żądanym
opisem zamawiającego.
Pytanie 24 dot. pakietu 5
Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)”……………………………………………………………” zwraca się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej: s.i.w.z.),
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 5 Zestawu do
drenażu worka osierdziowego do wprowadzenia przezskórnie metodą Seldingera składającego się z: 2
igieł wprowadzających 18G 7cm i 12cm, Prowadnika 0,038 inch(0,97mm) o długości 70cm i
zakończeniu „J”, Rozszerzadła, Radiocieniującego cewnika typu pigtail 8,3 Fr o długości 40cm
posiadającego 6 otworów, Stożkowego adaptera umożliwiającego podłączenie do drenu lub worka.

Odp: Z uwagi na to, że pytanie zawiera sugestie i wnioski, zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Ustawa nie przewiduje zmian treści SIWZ na
podstawie wniosków i sugestii Wykonawców.
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Pytanie 25 dot. umowy
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3b), paragraf 4, ustęp 3, podpunkt b), pakiet 4: Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na to, aby termin dostaw na cito był liczony w dniach roboczych?

Odp: Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 26 dot. umowy
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3b), paragraf 4, ustęp 6, pakiet 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na to, aby termin o którym mowa w ustępie 6 był liczony w dniach roboczych?

Odp: Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 27 dot. umowy
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3b), paragraf 4, ustęp 7, pakiet 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na to, aby termin o którym mowa w ustępie 7 był liczony w dniach roboczych?

Odp: Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 28 dot. pakietu 3
Czy zamawiający dopuści cewnik do tlenu typu wąsy o dł. 200 cm?

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga długości 3m,4m

Pytanie 29 dot. pakietu 10 poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika
13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm
x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik
do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt., dostępne w kolorze białym, w części opisowej
szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga szerokości kartonika ok.20
mm
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Pytanie 30 dot. pakietu 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy cewników Foley’a z końcówka
Tiemanna, posiadające wzmocniony trzon cewnika z miękkim ujściem cewnika zapewniającym
szczelne połączenie i zapobiegającym wyciekowi moczu z oznaczeniem rozmiarów za pomocą kodu
kolorystycznego, z twarda zastawką i możliwością utrzymania do 14 dni, co jest potwierdzone w karcie
katalogowej producenta.

Odp: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 31 dot. pakietu 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników czystych mikrobiologicznie, o długości 2,1m,
pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga długości 3m,4m

Pytanie 32 dot. pakietu 6, poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,33x12,5mm zamiast 0,33 x 12 mm ,
długość igły wyrażona w calach jest taka sama, tj. ½”.

Odp: Zamawiający dopuści, jeżeli oferta spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 33 dot. pakietu 6, poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,6x32mm zamiast 0,6 x 30 mm , długość
igły wyrażona w calach jest taka sama, tj. 1 i ¼”.

Odp: Zamawiający dopuści, jeżeli oferta spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 34 dot. pakietu 6, poz.4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,7x32mm zamiast -,7 x 30 mm , długość
igły wyrażona w calach jest taka sama, tj. 1 i ¼”.

Odp: Zamawiający dopuści, jeżeli oferta spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.
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Pytanie 35 dot. pakietu 6
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania igieł wykonanych ze stali
nierdzewnej pokrytych powłoką silikonową i zgodnych ze standardem SUS 304, równoważnym do
(AISI 304), co zapewnia ostrość igieł i wysoki wskaźnik penetracji

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Stanisław Stążka
Data: 2021.01.13 11:29:28
CET

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

