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                                                                               Kolno, dnia 23.04.2013r.
Sz.O./SAG/41/           /13

WYJAŚNIENIA  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 
potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O/SAG/41/06/13.

 

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  113,   poz.  759  z  późn. 
zmianami)  w  związku  z  zapytaniem  Wykonawcy,  przekazuje  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 2:
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zaoferowania  kieliszków  w  op.  75  szt.  z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych ilości czyli 467 op. po 
75 szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  kieliszków  w op.  75  szt.  z  odpowiednim  przeliczeniem 
zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych ilości czyli 467 op. po 75 szt. 

Pytanie Nr 2
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 1:
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego aspirowania płynów 
z filtrem  0,1-0,45 µm producenta B.Braun spełniającego resztę postawionych wymagań. 
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza   przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów z filtrem  0,1-0,45  µm 
spełniający resztę postawionych wymagań. 

Pytanie Nr 3
Dotyczy pakietu Nr 4, poz. 1:
Zwracamy się  do  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  ilości  w danej  pozycji.  Czy Zamawiający 
wymaga wycenienia 220 op. a 50 szt. czy 220 szt. szkiełek pakowanych po 50szt.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wycenienia 220 op. a 50 szt.
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Pytanie Nr 4
Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 3:
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  wyłączenie  powyższej  pozycji  do  oddzielnego  pakietu  co 
zwiększy konkurencyjność oraz pozytywnie wpłynie na bilans ekonomiczny postępowania. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 28 i 29:
Z  uwagi  na  fakt,  że  sprzęty  znajdujące  się  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowią  różną 
kategorię wyposażenia, zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1:
Pozycji nr 28 – Szyna na palec aluminiowa 230mmx20mm – 700 szt.
Pozycji nr 29 – Szyna na palec aluminiowa 460mmx20mm – 550 szt.
Oraz o utworzenie odrębnego pakietu, ze względu na to, iż jest to sprzęt ortopedyczny.
Pozwoli to na zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez 
większą ilość Wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaciskacz sterylny?
Odpowiedź: 
TAK.

Pytanie Nr 7
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 2:
Czy Zamawiający  dopuści  kieliszki  do  podawania  leków pakowane a'75  sztuk  z  odpowiednim 
przeliczeniem oferowanych ilości? 
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  kieliszków  w op.  75  szt.  z  odpowiednim  przeliczeniem 
zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych ilości czyli 467 op. po 75 szt. 

Pytanie Nr 8
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 8:
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  wyczuwalny  indykator  i  dopuści  kranik  z  wyraźnym 
optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty (oznaczenie kierunku przepływu)?
Odpowiedź:
Zamawiający  odstępuje  od  wymogu  wyczuwalny  indykator  i  dopuści  kranik  z  wyraźnym 
optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty (oznaczenie kierunku przepływu).

Pytanie Nr 9
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 10:
Czy  Zamawiający  dopuści  osłonki  pakowane  a'200  sztuk  z  odpowiednim  przeliczeniem 
oferowanych ilości? 
Odpowiedź: 
TAK.
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Pytanie Nr 10
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 19:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji od 19 i utworzenie z 
niej osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 11
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 19:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  papier  do  sterylizacji  pakowany  a'100  sztuk  z 
odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? 
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  papier  do  sterylizacji  pakowany  a'100  sztuk  z 
odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

Pytanie Nr 12
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd bez zastawki?
Odpowiedź:
NIE. 

Pytanie Nr 13
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 2:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na koreczku widniała nazwa producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu aby na koreczku widniała nazwa producenta.

Pytanie Nr 14
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koreczek z trzpieniem zamykającym światło kaniuli 
powyżej krawędzi koreczka?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 15
Dotyczy pakietu Nr 4, poz. 6:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  utrwalacz  do  cytologii  w  aerozolu  o  pojemności 
200ml?
Odpowiedź: 
TAK.

Pytanie Nr 16
Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 3:
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  rękawice  o długości  455mm,  spełniające  pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź:
TAK.
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Pytanie Nr 17
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 1 i 2:
Czy Zamawiający dopuści  testy w opakowaniu po 250 sztuk podwójnych wskaźników (tj.  500 
testów)? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  testy  w  opakowaniu  po  250  sztuk  podwójnych  wskaźników  (tj.  500 
testów) z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.
Jednocześnie  Zamawiający doprecyzowuje,  że  wymaga  wycenienia  w poz.  1  -  120 op.  (a'240) 
podwójnych  wskaźników  parowych  (tj.  480  testów),  a  w  poz.  2  -  40  op.  (a'240)  podwójnych 
wskaźników chemicznych (tj. 480 testów).

Pytanie Nr 18
Dotyczy treści umowy:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 2)
2)  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w wysokości  0,2%  wartości  brutto  towaru nie 
dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
towaru nie dostarczonego w terminie. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  4  poz.  2  wymaga  szczoteczek  odpowiadającym  wymaganiom 
określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz aktualnym Rekomendacjom Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego,  zgodnie  z  którymi  szczoteczki  cytologiczne  powinny posiadać  wykaz badań 
klinicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? 
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w pakiecie 4 poprzez wymóg 
dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa” oferowanego produktu? 
Prośbę swą motywujemy tym, iż dodatkowa rubryka umożliwi identyfikację i weryfikację produktu 
podczas dostawy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r.  & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w pakiecie 4 poz. 2 i 
postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co 
umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie 
RP? 
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z 
zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl
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