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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
oraz dozowników do środków dezynfekcyjnych – Zp/27/PN-25/17
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 9
Czy Zamawiający dopuści metalowe łyżki jednorazowe, pakowane w opakowanie folia papier, spełniające
wszystkie pozostałe parametry? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe parametry
zawarte w SIWZ.
Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 wymaga łyżek do laryngoskopu jednorazowego użytku, sztywnych,
niepodatnych na skręcanie i odkręcanie, bez niebezpieczeństwa zakażenia krzyżowego, kompatybilnych ze
standardowymi rękojeściami w standardzie ISO 7376-1 (zielony standard), sterylnych, w opakowaniu
jednostkowym foliowym, oznaczenie rozmiaru na łyżce, numer serii oraz data produkcji na opakowaniu? Odp.
Zamawiający wymaga łyżek sztywnych, odpornych na zagięcia i skręcanie, bezpecznych dla pacjenta.
Kompatybilnych z rękojeściami, które współpracują z łyżkami typu Shucman 2.
Jakiego typu łyżek w pakiecie nr 9 wymaga Zamawiający? Typ Miller w rozmiarze 00,0,1,2,3,4 czy Macintosh
w rozmiarze 1,2,3,4? Odp. Zamawiający wymaga łyżek typu Macintosh.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „opakowanie jednostkowe lub łyżka kodowane
kolorami do łatwej identyfikacji rozmiaru” na rzecz wyraźnego opisu na opakowaniu jednostkowym każdej
jednorazowej łyżki laryngoskopowej co zdecydowanie łączy się obniżeniem wartości pakietu? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.
1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga łyżek plastikowych czy metalowych Odp.
2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie światłowodowych łyżek do laryngoskopu, jednorazowego użytku,
kompatybilnych z rękojeściami w standardzie ISO 7376 , z wyraźnym oznakowaniem typu i rozmiaru łyżki na
części metalowej i symbolu „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu
łyżki oraz rozmiaru i nr serii na opakowaniu. Odp. Zamawiający wymaga łyżek sztywnych, odpornych na
zagięcia i skręcanie, bezpiecznych dla pacjenta. Kompatybilnych z rękojeściami, które współpracują z
łyżkami typu Shucman 2
3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga łyżek typu Macintosh w rozmiarach 0-4. Odp.
Zamawiający wymaga łyżek typu Macintosh dla dzieci i dorosłych
4/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie światłowodowych łyżek do laryngoskopu, jednorazowego użytku,
kompatybilnych z rękojeściami w standardzie ISO 7376 , wykonanych z PCV bez ftalanów, sztywne, odporne

na zagięcia i skręcanie, światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła,
nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia”
oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu.
Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne,
wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin
przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Odp. Zamawiający wymaga
łyżek sztywnych, odpornych na zagięcia i skręcanie, bezpecznych dla pacjenta. Kompatybilnych z
rękojeściami, które współpracują z łyżkami typu Shucman 2. Zamawiający dopuszcza opakowanie
jednostkowe foliowe, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ
Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 14
Czy Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne bluza+spodnie wykonane z włókniny SMS o gramaturze
40g/m2 w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Zamawiający wymaga ubranka operacyjne z włókniny SMMS o gramaturze min. 45 g/m2 .
Czy Zamawiający dopuści ubrania, z tkaniny SMS o gr. 35g/m2, z rękawami oraz nogawkami ciętymi, nie
obszytymi? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubranka operacyjne z
włókniny SMMS o gramaturze min. 45 g/m2
Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS, w kolorze ciemno-niebieskim, rękawy i
nogawki spodni bez podszycia, niestrzępiące się, pakowane w foliową torbę bluza + spodnie, pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubranka
operacyjne w kolorze fioletowym wykonaną z włókniny SMMS o gramaturze min. 45 g/m2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1 ubranie operacyjne bluza + spodnie w
kolorze niebieskim wykonane z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min. 45g/m2.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiary 130, 150, 170 oraz 170+5 cm.
Fartuch typu Spunlace.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubranek operacyjnych o następujących parametrach:
Ubrania operacyjne bluza + spodnie jednorazowego użytku, niesterylne przeznaczone do stosowania przez
personel medyczny na salach operacyjnych w kolorze niebieskim
Wykonane na całej powierzchni z włókniny typu SMS 100% o gramaturze min.35g/m2
Górna część kompletu bluza z trzema kieszeniami, jedna kieszeń górna po lewej stronie bluzy, dwie dolne
kieszenie o rozm. min. 18x18cm +/-2cm, krótki rękaw cięty laserowo bez strzępień, bez konieczności
podkładania i poszywania, przy szyi wykończenie typu V
Spodnie nogawki cięte laserowo bez strzępień, bez konieczności podkładania i podszywania
W spodniach zamiast gumki wyciągnięty trok z tej samej włókniny
Laserowe ciecie, bez strzępień, bez konieczności podkładania i podszywania
Bluza i spodnie pakowane osobno, 4x25sztuk w torbie foliowej w kartonie zbiorczym do wykładania na
półkach, co zmniejsza koszty utylizacji opakowań
Od rozmiaru SX do XXL do wyboru przez Zamawiającego
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiary 130, 150, 170 oraz 170+5 cm.
Fartuch typu Spunlace
Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 10
poz. 1- 4
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z silikonowanego latexu? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, ale
wymaga cewnika z końcówka Tiemanna.
Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 12
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości: M – 124 cm, L – 128, XL – 138, XXL – 157 cm? Odp. Nie,
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuchy o długości 130 cm, 150 cm, 170 cm.
Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS, o długości w zależności od rozmiaru M115cm, L-125cm, XL- 140cm, XXL 155cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odp. Nie, Zamawiający
nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuchy SMMS o długości M-130 cm, L-150 cm, XL-170 cm, XXL170 + 5 cm.

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu Spunbond, o długości w zależności od rozmiaru
M-130cm, L-140cm, XL- 150cm, XXL 165cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? Odp. Zamawiający
dopuszcza typu Spunbond w rozmiarze M 130 cm, L, XXL, XL, pozostałe nie dopuszcza, wymagamy 170
+ 5 cm.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 12 w pozycji nr 1 fartuchy chirurgiczne sterylne
wykonane z włókniny typu SMMMS, bardzo dobrej jakości, – tj. włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo
2 warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed
drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem
mikroorganizmów. W następujących rozmiarach i długościach: M – 120cm, L - 130cm, XL-140cm, XXL 150cm, XXXL - 160cm? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kolor fioletowy
oraz włókninę SMMS.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego operacyjnego wykonanego z włókniny typu SMS
o gramaturze min.35g/m2 w rozmiarach:
S/M (115cm)
L (120cm)
XL (130cm)
XLL (150cm)
2XLL (160cm)
Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kolor fioletowy oraz włókninę SMMS o
grubości min. 45 g/m2 .
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia, ponieważ
fartuch operacyjny typu Spunlace to fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej a nie SMS. Odp. Nie, nie
nastąpiła pomyłka.
Pytanie 4, dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej)
treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania
umowy.”? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy słowa ,,10% wartości umowy” zostały
zastąpione słowami ,,10% wartości niezrealizowanej części umowy”? Odp. Zamawiający nie zmienia
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. Nie
Czy Zamawiający dopuści aby termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony był w
dniach roboczych? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
dot. § 4 ust. 3 pkt. b) wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści aby termin dostawy dla pakietu nr 3 dla zamówień na cito wynosił do 72 godzin
roboczych? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą aby termin dostaw na cito liczony był w
dni/godziny robocze. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 5 projektu umowy (załącznik 3a) w następujący sposób: „W przypadku
zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena brutto ulegnie zmianie z dniem
wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi
automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Dotyczy §2 ust. 2
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 projektu umowy.
Dotyczy §5 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto
przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania
umowy.”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Dotyczy §6 ust. 5
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 projektu umowy.
Dotyczy §8 ust. 1.1)
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 projektu umowy.
Dotyczy §8 ust. 1.2)
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku
rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. W ustępie 2
Zamawiający przewiduje dla siebie karę we właśnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy
Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Dotyczy §8 ust. 3
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach
ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu
umowy.
Dotyczy §9 ust. 3
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 projektu umowy.
Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny dozownik z wbudowaną pompką na stałe, spełniający wszystkie pozostałe
zapisy SIWZ? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dozownika z wbudowaną pompką na stałe,
ponieważ nie ma możliwości dezynfekcji wszystkich elementów rozbieranych.
Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny dozownik dostosowany do butelek 0,5L i 1L, z regulacją
objętości dozy – 0.6ml, 1.3ml i 2ml, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? Odp. Nie, Zamawiający
nie dopuszcza dozownika uniwersalnego dostosowanego do butelek 0,5l i 1l ponieważ nie posiada butelek
o pojemności 1l.

