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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy papieru, opasek, cewników centralnych, staplerów, układu
oddechowego, fixatorów oraz zestawów do drenażu klatki piersiowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu– Zp/98/PN-96/15
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 6
poz.2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 ww. pakietu kaniul donosowych w następujących rozmiarach:
BC 3020-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 3,0 mm / rozstaw kaniuli 2,0 mm
BC 3520-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 3,5 mm / rozstaw kaniuli 2,0 mm
BC 4030-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,0 mm / rozstaw kaniuli 3,0 mm
BC 4540-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,5 mm / rozstaw kaniuli 4,0 mm
BC 5040-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,0 mm / rozstaw kaniuli 4,0 mm
BC 5050-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,0 mm / rozstaw kaniuli 5,0 mm
BC 5550-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5 mm / rozstaw kaniuli 5,0 mm
BC 5560-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5 mm / rozstaw kaniuli 6,0 mm
BC 6060-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 6,0 mm / rozstaw kaniuli 6,0 mm
BC 6070-10
przekrój wylotu gazu z kaniuli 6,0 mm / rozstaw kaniuli 7,0 mm
Odp. Zamawiający dopuszcza kaniule nosowe w przedstawionych rozmiarach.

poz.5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 ww. pakietu maseczek w rozmiarach: S, M, L, XL, bowiem już tylko
te rozmiary są w sprzedaży. Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiary masek S, M, L, XL.

poz.6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 ww. pakietu filtra oddechowego (wdech/wydech) o średnicy
zewnętrznej 22 mm M/ średnica wewnętrzna 22 mm F. Filtr oddechowy wdechowy i wydechowy z podwójnymi
ściankami. Odp. Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy.

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 1
poz. 6
Zwracamy się z prośba o podanie czułości wymaganego papieru. Odp. Wymagana czułość papieru
COMPAKT – ONE szerokość 110mm, długość 20m to 110HD.

do USG

poz. 9
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie rozmiaru wymaganego papieru. Czy Zamawiający oczekuje papieru o
szerokości 50mm i średnicy całkowitej rolki 47mm? Odp. Nie
Czy Może Zamawiający oczekuje papieru o szerokości 50mm i długości papieru 47metrów. Odp. Tak. Jeśli tak to
prosimy o dopuszczenie papieru 50mm x 30 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 243 sztuki.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza papier 50mm x 30 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości
na 243 sztuki.

poz. 10
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie rozmiaru wymaganego papieru. Czy Zamawiający oczekuje papieru o
szerokości 105mm i średnicy całkowitej rolki 44mm? Odp. Nie
Czy Może Zamawiający oczekuje papieru o szerokości 105mm i długości papieru 44metry. Odp. Tak. Jeśli tak to
prosimy o dopuszczenie papieru 105mm x 23 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 67 sztuk.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza papier 105mm x 23 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości
na 67 sztuk.

poz. 11
Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez? Odp. Ma być z nadrukiem.

poz. 6
Prosimy Zamawiającego o podanie czułości papieru do USG. Odp. Wymagana czułość papieru do USG COMPAKT
– ONE szerokość 110mm, długość 20m to 110HD.

poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 50x30mm. Odp. Zamawiający dopuszcza papier w
rozmiarze 50x30 z przeliczeniem ilości zgodnie z zamówieniem.

poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 107x23mm. Odp. Zamawiający nie dopuszcza papieru
w rozmiarze 107x23.

poz. 6
Zwracamy się z prośbą o podanie typu videoprintera i rodzaju papieru? Odp. Producent GE, model/typ VIVID7 i
VIVID3, rodzaj papieru 110HD.

poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zamiennik czy wymaga papieru oryginalnego? Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik,
jeżeli będzie on kompatybilny z posiadanym przez Szpital papierem.

Pytanie 3, dotyczy projektu umowy
§2 ust. 2
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie
zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia
bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie
w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz
jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień
publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji
elektronicznej na stronie UZP). Odp. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości minimalnego zamówienia.

§6 ust. 5
Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT
zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)? Odp. Tak.

§8 ust. 1.2)
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej
umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1.2) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy”
wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy” Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

