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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy cenników centralnych, zestawów do drenażu klatki
piersiowej, protez głosowych, błon RTG oraz igieł do iniekcji, siatek do zaopatrywania piersi, elementów do
ultradźwiękowego aspiratora, zestawów doszklistkowych oraz fixatorów dla potrzeb Specjalistycznego
Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu– Zp/10/PN-9/17
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 2
Wnosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 1 na równoważne zestawy do drenażu klatki piersiowej
funkcjonalnie odpowiadające zestawowi czterokomorowemu:
jednorazowego użytku, z wydzieloną komorą na wydzielinę o pojemności 2250ml, z suchą komorą regulacji
ssania (regulacja mechaniczna), bezigłowy port do pobierania próbek, sucha zastawka podwodna i
balonikowy wskaźnik stanu ciśnienia w jamie opłucnej, zestaw przeźroczysty, pracujący bezgłośnie,
wyposażony w półprzeźroczysty samozasklepiający się dren zabezpieczony przed zaginaniem, zestaw
wyposażony w nóżki do postawienia na podłodze oraz haki do mocowania na łóżku i wygodnego
przenoszenia. System antyrefluksowy- zapewniający pozostanie płynów w komorze w przypadku zmiany
pozycji. Mechaniczny regulator ssania pozwalający na kontrolę ssania bez potrzeby dodawania lub usuwania
wody z dodatkowym wskaźnikiem siły ssania faktycznie uzyskiwanej ze źródła próżni Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 zestawów posiadających wydzieloną komorę na
wydzielinę o pojemności 2300ml – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 5
poz. 1-7
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się nadruk
zgodny z kodem kolorów, odpowiadający rozmiarowi igły. Oferowane przez nas igły są w opakowaniu foliapapier - przez część przeźroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem
kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Ponad to stosujemy nadruk zgodny z kodem
kolorów na opakowaniu handlowym a’100 szt. Odp. Zamawiający dopuszcza, aby na opakowaniach
jednostkowych nie znajdował się nadruk zgodny z kodem kolorów.
Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 9
poz.1
Czy celem obniżenia kosztów Zamawiający dopuszcza zastąpienie dwóch pozycji zestawu doszklistkowego:

1 x serweta okulistyczna 160x170cm z 1 kieszenią, otwór10x10 cm wypełniony folią, z kształtką
1 x nożyczki 13cm, proste ostro tępe
jedną pozycją:
1 x serweta okulistyczna 160x170cm z 1 kieszenią, otwór10x10 cm wypełniony folią z nacięciem, z kształtką
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia dwóch pozycji jedną. Wymagamy zestawu opisanego do
przetargu. Nacięta folia nie zabezpiecza Zamawiającego przed wchodzeniem w pole operacyjne.
Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących "kształtki". Odp. Po odgięciu nie opada i płyn w czasie
całego zabiegu spływa do kieszeni.
poz.3
Czy ze względu na ilość zamawianych noży szafirowych (1 szt.) Zamawiający dopuszcza wydzielenie tej
pozycji do osobnej dostawy. Odp.
Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 5
poz. 1-7
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru
numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania igieł pochodzących od jednego producenta i jednocześnie
dopuszcza numer katalogowy na opakowaniu.
poz. 6-7
Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy
długościęte na opakowaniu jednostkowym? Odp. Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 4
poz. 1-5
W celu prawidłowej wyceny prosimy o doprecyzowanie na jakie światło mają być czułe oferowane w
przetargu błony, zielone czy niebieskie? Odp. Błony powinny współpracować z ekranami
wzmacniającymi emitującymi światło niebieskie (niebiesko czułe).
Czy Zamawiający wymaga aby dane: termin ważności błony, typ błony były widoczne na każdym
wywołanym arkuszu błony? Odp. Na błonach, po wywołaniu powinna być widoczna (nie kodowana) data
ważności.
Pytanie 6, dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy z:
„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru ;
2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z
winy Wykonawcy.”
`
na:
„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru ;
2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

