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                                                                               Kolno, dnia 17.07.2015r.
Sz.O./SAG/41/           /15

Do wszystkich uczestników postępowania

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/41/08/15.  

 

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z 
późn.  zm.)  w  związku  z  zapytaniem  Wykonawcy,  przekazuje  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1
Dotyczy pakietu Nr 6:
Czy Zamawiający wydzieli z w/w pakietu pozycje: od 9 do 12 do odrębnego pakietu?
Wydzielenie  powyższych  pozycji  umożliwi  złożenie  ofert  przez  większą  ilość  Wykonawców, 
zwiększy  konkurencyjność,  co  umożliwi  Zamawiającemu  uzyskanie  korzystniejszych  ofert 
cenowych.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2
Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 2:
Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapki wodnej. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 10szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 10szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie Nr 5
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 10szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6
Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiaj cy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 3 poprzez wprowadzenieą  
nast puj cego zapisu: Za dat  dokonania p atno ci uznaj  si  dat  uznania rachunku bankowegoę ą ę ł ś ę ę ę  
Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7
Dotyczy wzoru umowy:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj cy dokona modyfikacji postanowie  projektuą ń  
przysz ej umowy w zakresie zapisów ł §7 ust. 1 
1. Stosowanie kar umownych:
1) Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown  w wysoko ci 10% warto ci ł ą ę ą ś ś niezrealizowanej 
cz cięś  umowy, gdy Zamawiaj cy odst pi od umowy z powodu okoliczno ci za, które odpowiadaą ą ś  
Wykonawca lub, gdy Wykonawca odst pi od umowy z w asnej winy lub woli,ą ł
2) Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown  w wysoko ci 0,2% warto ci ł ą ę ą ś ś brutto umownej 
towaru nie dostarczonego w terminie za ka dy rozpocz ty dzie  zw oki,  ż ę ń ł jednak nie wi cej nię ż 
10% warto ci brutto towaru nie dostarczonego w terminieś
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8
Dotyczy pakietu Nr 8, poz. 2:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz.2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych Ø 
3,5, zamiast Ø 3,2mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9
Dotyczy pakietu Nr 8, poz. 4:
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  8  w  poz.4  dopuści  możliwość  zaoferowania  wkrętów 
gąbczastych Ø 4,0, zamiast Ø 4,5mm?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wkręty gąbczaste  Ø 4,0 – 6,5mm, samogwintujący.

Pytanie Nr 10
Dotyczy pakietu Nr 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 6 poz. 9-12? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie Nr 11
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 1, 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z konektorem przezroczystym.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 1, 2:
Czy  Zamawiający  pod  pojęciem  „dwa  otwory  naprzeciwległe  i  jeden  centralny”  ma  na  myśli 
otwory  naprzeciwległe  o  łącznej  średnicy  mniejszej  od  otworu  centralnego,  co  zapobiega 
przysysaniu  się  cewnika   otworami  bocznymi  od  rurki  intubacyjnej  –  szczególnie  w  małych 
rozmiarach, eliminując ryzyko przypadkowej ekstubacji?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 8, 9:
Czy zaoferowany zestaw ma rozbijać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 
2,7μm),  co  stanowi  wielość  najbardziej  optymalną  do  wnikania  do  tchawicy  i  oskrzeli? 
Nadmieniamy, że cząsteczki o większym rozmiarze mogą osadzić się wyżej tzn. w okolicach gardła 
i krtani pacjenta przez co zmniejszać się może skuteczność podawania leku. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 8, 9:
Czy zestaw ma być wyposażony w nebulizator o pojemności 6 ml, posiadać skalowanie co 1 ml 
oraz posiadać elementy niewypadające w trakcie napełniania leku?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 29, 30, 31:
Prosimy  Zamawiającego  o  wyłączenie  ww.  pozycji  z  pakietu.  Państwa  zgoda  umożliwi  nam 
złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16
Dotyczy pakietu Nr 16:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestaw do drenażu pasywnego, z bezlateksowym drenem 
o  okrągłym  przekroju,  wykonanym  z  silikonu,  długość  100  cm,  atraumatyczna  końcówka,  5 
naprzeciwległych otworów, widoczny w promieniach RTG na całej długości, worek o pojemności 
350  ml,  zastawka  antyrefluksyjna,  zawór  spustowy,  zawór  spustowy,  możliwość  zawieszania, 
jednorazowy, podwójnie pakowany, opakowanie zbiorczy = 5 szt., rozm: Ch. 18/21/24/27/30/36.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie Nr 17
Dotyczy treści SIWZ:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych 
do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w 
zabudowy  typu  „izoterma”,  które  umożliwiają  dopasowanie  temperatury  i  wilgotności  do 
wymogów  przewożonego  asortymentu,  ustalonych  przez  producenta  i  umieszczonych  na 
opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie Nr 18
Dotyczy treści SIWZ:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy 
rozładunku  towaru  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz  był  obecny  podczas 
sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie Nr 19
Dotyczy treści SIWZ:
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu 
Wykonawców  bez  udziału  pośredników?  Takie  rozwiązanie  daje  Zamawiającemu  pewność 
należycie  wykonanej  dostawy  oraz  tego,  że  dostarczony  towar  był  przewożony  wyłącznie  z 
wyrobami medycznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie Nr 20
Dotyczy treści SIWZ:
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  dostarczany  towar  był  przewożony  wyłącznie  z  wyrobami 
medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą 
wykorzystywane  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  dla  ludzi,  nie  były  przewożone  z 
produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a 
zatem,  że  zachowane  zostały  wymogi:  zabezpieczenia  przed  wzajemnym skażeniem produktów 
leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie Nr 21
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 3 i 4:
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie skalpeli bezpiecznych z ostrzami z stali węglowej 
spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22
Dotyczy pakietu Nr 11, poz.1:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, wysokochłonnego, nie 
uczulającego  podkładu  higienicznego  na  stół  operacyjny  wykonanego  z  2  scalonych  powłok: 
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mocnego,  nieprzemakalnego  3  warstwowego  laminatu  i  chłonnego  rdzenia  na  całej  długości 
prześcieradła.  Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm)  x 75cm ( +/-  2cm)  Produkt  o gładkiej, 
jednorodnej  powierzchni  (bez  zagięć  i  przeszyć)  –  nie  powodującej  uszkodzeń skóry pacjenta. 
Wchłanialność  1,4  L.  Opakowanie  zbiorcze  a  50szt.  W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi 
zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23
Dotyczy pakietu Nr 11, poz.2:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, wysokochłonnego, nie 
uczulającego  podkładu  higienicznego  wykonanego  z  2  scalonych  powłok:  mocnego, 
nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej  długości prześcieradła. 
Wymiary  prześcieradła  100 cm (+/-2cm)  x  225cm (  +/-  4cm)  Produkt  o  gładkiej,  jednorodnej 
powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co 
najmniej 4l. Opakowanie zbiorcze a 50szt.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24
Dotyczy pakietu Nr 11 poz. 1i 2:
Zwracamy si  z  pro b  do  Zamawiaj cego o  potwierdzenie  czy  wymaga,  aby  zaproponowaneę ś ą ą  
podk ady posiada y rdze  ch onny na ca ej d ugo ci, co maksymalnie zwi kszy jego ch onno ?ł ł ń ł ł ł ś ę ł ść
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 25
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 1-2:
Czy Zamawiający dopuści cewniki z konektorem nieprzeźroczystym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 1-2:
Czy Zamawiający dopuści cewniki z dwoma otworami naprzemianległymi?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 1,4 m w pakowaniu foliowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 28
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 14-15:
Czy Zamawiający dopuści cewnik z konektorami nieprzeźroczystymi ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie Nr 29
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 14-15:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki posiadały zmrożoną powierzchnie?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie Nr 30
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 17:
Czy Zamawiający dopuści cewniki w opakowaniu papier-folia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 31
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 18:
Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer z 3 otworami bocznymi?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 32
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 19-20:
Czy Zamawiający dopuści dreny w 100 % wykonane z silikonu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 33
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 20:
Czy Zamawiający dopuści dreny z otworami bocznymi?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 34
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 24:
Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 35
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 28:
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długościach ramion 180 x 450 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 36
Dotyczy pakietu Nr 6 – sprzęt urazowo-ortopedyczny:
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  drutów  Kirschnera,  które  wykonane  są  z 
materiału 316LVM Special Grade Surgical Stainless Stell, produkowanego w USA i spełniającego 
normę F-138, które poddawane są procesowi elektropolerowania i pasywacji?
W/w druty Kirschnera produkowane są przez firmę zarejestrowaną w USA, zgodne z założeniami i 
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wytycznymi  GMP, która prowadzi  dokumentację  wymaganą przez FDA, w związku z tym,  nie 
posiada polskich dokumentów dopuszczających wyrób medyczny do obrotu.
Dopuszczenie możliwości zaoferowania w/w drutów umożliwi złożenie ofert przez większą ilość 
Wykonawców,  zwiększy  konkurencyjność,  co  umożliwi  Zamawiającemu  uzyskanie 
korzystniejszych ofert cenowych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

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