Znak sprawy: 3/2016/DZP/PN

Wodzisław Śl.,21.03.2016

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu
Sukcesywna dostawa sprzętu
jednorazowego użytku
oraz leków
nr sprawy 3/2016/DZP/PN
L.dz. DZP

/16

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:
1. Pakiet 3, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania od CH 6 do 18, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Pakiet 3, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG jednorazowe samoprzylepne, podżelowane w rozmiarze
43x46mm lub 42x45mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Pakiet 3, poz. 43
Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane pakowane pojedyncza a następnie w opakowania zbiorcze
a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Pakiet 3, poz. 51
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 51 z zadania 3 i utworzenie z niej odrębnego
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Pakiet 3, poz. 54
W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze
bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia ww. badań.
6. Pakiet nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455 a odstąpi od konieczności
zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 374-3, ASTM F 1671; Pozostałe parametry zgodne z siwz?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
7. Pakiet nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowych bezpudrowych odpornych na substancje
chemiczne zgodnie z normą EN 374-1,2,3, w tym przebadane na min. 3 substancje w tym: dwie substancje
z załącznika A na min. 2 poziomie ochrony; Pozostałe parametry zgodne z siwz?
Odpowiedź: Jeżeli Pytający miał na myśli Pakiet nr 7 poz. 3 to Zamawiający dopuszcza.
8. Pakiet nr 3, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do podawania tlenu o długości 210 cm,
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Pakiet nr 3, poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do podawania tlenu o długości 400 cm,
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Pakiet nr 3, poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników zewnętrznych; rozmiary: 25mm, 29mm, 32mm,
36mm, 41mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
11. Pakiet nr 3, poz. 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu miękki z trokarem do drenażu opłucnej wykonany z
miękkiego odpornego na złamania i gładko wykończonego PCV linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem
i gładko wykończonymi otworami bocznymi naprzemianległymi, znacznikami głębokości co 2 cm, trokar z
ostrą końcówką, sterylny, pakowany w opakowania folia/papier?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
12. Pakiet nr 3, poz. 10:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich rozmiarów drenów Zamawiający oczekuje?
Odpowiedź: Rozmiary: 10,16,18,20.
13. Pakiet nr 3, poz. 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod do EKG rozmiar 43mmx46mm, spełniających
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
14. Pakiet nr 3, poz. 17:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci:
Filtr oddechowy wirusowo- bakteriobójczy z wkładem hydrofobowym połączony z wymiennikiem ciepła i
wilgoci cechuje się niską opornością i wysoką efektywnością filtracji bakterii i wirusów >99,999% chroniąc
urządzenie przed ryzykiem kontaminacji.
- Wymiennik ciepła i wilgoci przechwytuje ciepło i wilgoć z gazów wydychanych przez pacjenta. W czasie
wdechu natomiast uwalnia wilgoć i w tym samym czasie ogrzewa gazy z respiratora. Do pacjenta
doprowadzone jest powietrze nawilżone i ciepłe.
- Filtr jest przeznaczony do jednorazowego użytku w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej.
- Aktywne medium filtracyjne filtra wykonane jest z włókna syntetycznego. Włókna i cząsteczki mają
przeciwne ładunki i wzajemnie się przyciągają. Włókna są impregnowane dla wzmocnienia ich naładowania.
- Połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność
stosowania (22mm f/ 15mm m-22 mm m/ 15mm f).
- Emisja wilgoci (mg/H2O/l): utrata wilgoci 4,5 mg H2O/ l powietrza przy VT 500 ml
- Port do kapnografii zamknięty jest zatyczką, które połączona jest na stałe z filtrem.
- Waga: 34g.
- Objętość pływowa: 150-1500ml
- Przestrzeń martwa: 75ml.
- opór dla gazów przepływających z prędkością 30l/min 115 Pa;
opór dla gazów przepływających z prędkością 60l/min 290 Pa
- Obudowa przeźroczysta.
- Czas działania do 24 godzin.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
15. Pakiet nr 3, poz. 17:
Prosimy Zamawiającego czy oczekuje zaoferowania filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i
wilgoci efektywnego od pierwszego wdechu pacjenta, tj., gdy zostaną podłączone do rurki tracheotomijnej
i/lub maszyny po stronie systemu oddechowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
16. Pakiet nr 3, poz. 18:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na
przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności
składanych ofert?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
17. Pakiet nr 3, poz. 18:
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych kaczek z super chłonną wkładką; zmienia
do 450 ml moczu w żel w kilka sekund. Spowalniając proces rozpadu moczu i obniżając utlenianie, żel
znacząco redukuje nieprzyjemny zapach i ryzyko bezpośredniego kontaktu ,wchłaniają od 500 do 1000 ml
moczu. Zwiększają komfort i wygodę pacjenta w porównaniu z tradycyjną kaczką. Bezpieczne w transporcie
- bez ryzyka rozlania czy rozchlapania zawartości. Zmniejszają ryzyko zakażeń szpitalnych i związane z tym
koszty. Minimalna przestrzeń przechowywania w porównaniu z kaczkami tradycyjnymi
Eliminują przykry zapach. Łatwe w użyciu i bardziej dyskretne od tradycyjnych kaczek męskich
Minimalizują ryzyko bezpośredniego kontaktu z zawartością. Eliminują nieprzyjemne dla personelu
czynności. Umożliwiają pomiar ilości ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Pakiet nr 3, poz. 18:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków niesterylnych o pojemności 2000ml z
przeźroczystą ścianką przednią oraz białą ścianką tylną, wykonany z polichlorku winylu, długość drenu 90
cm, zastawka antyrefluksyjna zawór spustowy typu T (poprzeczny), jednorazowego użytku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
19. Pakiet nr 3, poz. 30:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na
przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności
składanych ofert?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
20. Pakiet nr 3, poz. 31:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek 14,5cm spełniających pozostałe wymagania
zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
21. Pakiet nr 3, poz. 48:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na wymiociny o pojemności 1500 ml posiadającą
standardową skalę pomiarową co 100 ml, oraz dodatkową skalę do pomiaru małych objętości co 10 ml w
zakresie od 0 do 90 ml, która umożliwia pomiar nawet najmniejszej ilości zebranej treści i uwzględnienie jej
w bilansie płynów z transparentną folią pozwalającą weryfikować treść wymiocin, ergonomiczny trójkątny
ustnik dopasowany do kształtu twarzy pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia oraz
posiadający wcięcie umożliwiające zabezpieczenie przed wylaniem się zawartości oraz odcinające przykry
zapach, pakowany pojedynczo w folię?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
22. Pakiet nr 3, poz. 51:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania kompletnego zestawu do drenażu
klatki piersiowej (butla/e wraz z drenami) 1 - butlowy czy 2- butlowy?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania 1 butlowego i 2 butlowego.
23. Pakiet nr 3, poz. 54:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu sterylnego do cewnikowania 6ml ampułkostrzykawka,
zawierającym środki poślizgowe, środki antyseptyczne (głównie Chlorhexydyna), który jest używany
podczas procedur cewnikowania lub wprowadzania narzędzi endoskopowych do jam ciała. Zawartość
środków antyseptycznych ma zapobiegać powstawaniu i rozwojowi zakażeń, mogących pojawić w efekcie
powikłań wymienionych zabiegów?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
24. Pakiet nr 3, poz.7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka do mycia włosów z odżywką,
bezzapachowego, bez konieczności spłukiwania. Nie zawiera perfum. Czepek może być podgrzany w
kuchence mikrofalowej prze 15-20 sekund. Nie wymaga spłukiwania. Produkt nie jest zarejestrowany jako
wyrób medyczny w związku z czym podlega stawce VAT w wysokości 23%.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
25. Pakiet nr 3, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka o gramaturze minimum 14g/m 2, spełniający
pozostałe wymagania SIWZ.
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
26. Pakiet nr 3, poz.14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha foliowego w rozmiarze 71x117 cm,
pakowanego w opakowanie foliowe po 100 sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
27. Pakiet nr 3, poz.15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha jednorazowego, sterylnego chirurgicznego
ze wzmocnieniami, pełnobarierowy z włókniny typy SMS o gramaturze minimum 35 g/m2. Fartuch
posiadający dodatkowe nieprzemakające wzmocnienia w części przedniej i na rękawach (do łokcia)
wykonane z polietyleny i polipropylenu. Gramatura wzmocnień min. 25 g/m2. Rękaw zakończony
mankietem z dzianiny bawełnianej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w
specjalnym kartoniku. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki celulozowe o wymiarach min. 30 cm x
30 cm. Fartuch pakowany w opakowanie typu folia - papier zgodny z normami PN-EN 13795. Rozmiar od M
– XL.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
28. Pakiet nr 3, poz.16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha o gramaturze minimum 20g/m 2, spełniający
pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
29. Pakiet nr 3, poz.16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha z włókniny polipropylenowej ze
ściągaczem bawełnianym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
30. Pakiet nr 3, poz.24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji maseczkę chirurgiczną z gumką, niejałową,
wykonaną z 3- warstwowej włókniny polipropylenowej. Posiadająca wkładkę modelującą na nos.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
31. Pakiet nr 3, poz. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 39
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na
przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytania dotyczące PAKIETU NR 3 – Sprzęt medyczny:
32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp 13 Elektrody do EKG jednorazowe
samoprzylepne, podżelowane, Rozmiar 43 mm/45 mm i utworzenie z niej niezależnego PAKIETU?
Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do
zwiększenia konkurencyjności ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ale dopuszcza rozmiar 43/46 mm oraz 42/45 mm
33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp 21Łyżka laryngoskopowa rozmiar 3,4,
jednorazowa i utworzenie z niej niezależnego PAKIETU? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą
ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
34. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji Lp. 21 Łyżek laryngoskopowych rozmiar 3,4,
jednorazowych, metalowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp 40 Rękojeść kompatybilna z łyżką
laryngoskopową, wielokrotnego użytku i utworzenie z niej niezależnego PAKIETU? Pozwoliłoby to na
złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia
konkurencyjności ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Znak sprawy: 3/2016/DZP/PN

Wodzisław Śl.,21.03.2016

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp 21 Łyżka laryngoskopowa rozmiar 3,4,
jednorazowa oraz Lp 40 Rękojeść kompatybilna z łyżką laryngoskopową, wielokrotnego użytku i utworzenie
z nich niezależnego PAKIETU? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym
samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp 50 Zestaw do resuscytacji typu AMBU i
utworzenie z niej niezależnego PAKIETU? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów,
co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
38. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji Lp 50 Zestawu do resuscytacji Fortune Medical
Instrument Corp w skład którego wchodzi: resuscytator-worek silikonowy (ze zbiornikiem tlenu z zaworem),
zawór pacjenta i maska?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
39. Czy Zamawiający może doprecyzować rozmiar zamawianego w pozycji Lp 50 Zestawu do resuscytacji
AMBU: dla dorosłych, dla dzieci czy dla niemowląt?
Odpowiedź: Ambu dla dorosłych.
40. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 6 wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty lecznicze pochodzące
od różnych producentów lecz zachowując zasadę, że produkty o tych samych nazwach międzynarodowych
będą tego samego producenta –pozycje od 1 do 3 jeden producent, pozycje od 4 do5 drugi producent?
Powyższa zgoda zamawiającego pozwoli na złożenie przez Wykonawcę konkurencyjnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Pytanie 1 Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia. Decyzję swą
uzależnia od faktycznych potrzeb występujących podczas obowiązywania umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
42. Pytanie 2
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Ceny jednostkowe wymienione w Załączniku nr I do niniejszej umowy są stałe i nie ulegną zmianie przez
okres obowiązywania umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie
ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
43. Pytanie 3
Dotyczy warunków umowy § 3
Prosimy o dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach
(należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
44. Pytanie 4
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem Zamawiający zgłosi Wykonawcy
reklamację w formie pisemnej, faksowej wskazując na charakter zaistniałej niezgodności, w szczególności
rzeczowej, ilościowej lub jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest ją rozpatrzyć w ciągu 5 dni roboczych
od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego, a po bezskutecznym upływie tego terminu
reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
45. Pytanie 5
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 pkt 1a, 1b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2% oraz odpowiednio z
2% na 1%?
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
46. Pytanie 6
Dotyczy warunków umowy § 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwa realizacja zamówienia, a
Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy będzie zmuszony do
zakupu przedmiotu zamówienia od innego dostawcy, powstałe w tym zakresie różnice pokryje Wykonawca.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
47. Pytanie 7
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 pkt. 1c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w przypadku 3-krotnego dostarczenia produktów/wyrobów niespełniających warunków zamówienia,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z zastosowaniem zapisów §5 ust. 1 pkt 1 lit. a. po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
48. Pytanie 8
Dotyczy warunków umowy § 11
„Wykonawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z nią praw wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można
bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

