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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy szyn, worków pooperacyjnych, staplerów, kieliszków,
introduktorów, zestawów do drenażu worka osierdziowego, tamponad nosowych, dwuwodowego czystego
siarczanu wapnia oraz endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego dla potrzeb Specjalistycznego
Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/57/PN-56/16
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. pakietu nr 5
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 5 zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów oraz
elektrod endokawitarnych w składzie: introduktor z integralnym ramię bocznym z zastawką Touchy – Borst z
zaworem hemostatycznym w rozmiarze 6F lub 7F x 10 cm, prowadnik J 0.35’ x 45 cm, rozszerzacz
naczyniowy 6F lub 7F, igła prosta 17G lub 18G x 7 cm, kranik trójdrożny. Odp. Tak, Zamawiający
dopuszcza.
Zwracamy się z prośba o uszczegółowienie, czy w pakiecie 5 dla „zestawów do wprowadzania i wymiany
kateterów” Zamawiający wymaga, aby w skład zaoferowanego zestawu wchodziła foliowa osłonka
dekontaminacyjna (zabezpieczająca) o długości ok. 80 cm Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Zwracamy się z prośba o uszczegółowienie, czy w pakiecie 5 dla „zestawów do wprowadzania i wymiany
kateterów” Zamawiający wymaga, aby zestawy pakowane były w podwójną tackę w celu zwiększenia
bezpieczeństwa i możliwości przełożenia kompletnego zestawu na sterylne pole zabiegowe” Odp.
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 2, dot. projektu umowy
§2 ust. 2
Proponujemy modyfikację umowy w następujący sposób: 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, pod warunkiem, że
niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy. Odp. Zamawiający
nie zmienia projektu umowy.
§8 ust. 1 pkt. 1)
Czy Zamawiający w § 8 ustęp 1 pkt 1) zastąpi słowa „wartości niewykonanej dostawy” słowami „wartości
netto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu
umowy.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących
parametrach:
Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej
gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie
żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej
hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na
powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy
hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony
śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.
Cechy:
• wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
• unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
• miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
• utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
• nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
• łatwość w posługiwaniu się
• bezbolesna aplikacja i usuwanie
• bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
•
Struktura i skład

1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

Rozpuszczalna gaza hemostatyczna

pochodna sodowa karboksymetylocelulozy

Gąbka

alkohol poliwinylowy

Sznurek

nić jedwabna

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków ze średnicą dna 26mm oraz średnicą górnej krawędzi 36mm
spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga
kieliszków do leków jednorazowego użytku, plastikowych o pojemności 30 l z podziałką, średnica dna
2,5 cm, średnika górnej krawędzi 3,5 cm o stożkowatym kształcie.

