
Znak sprawy: 1/2018/DZP/PN Wodzisław Śl.,13.04.2018

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

Do:
Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku 

nr sprawy 1/2018/DZP/PN

L.dz. DZP              /18

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień 
dotyczących postępowania „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku” nr sprawy 1/2018/DZP/PN:

1. Część nr 2, poz. 3,9,14,16,24,29,33-34,39,42-44,47-49

Czy Zamawiający z uwagi  na niejednolity charakter  produktów zawartych  w pakiecie 2 wydzieli  pozycje:

3,9,14,16,24,29,33-34,39,42-44,47-49 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten

sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym

będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Część nr 2, poz.9

Czy  zamawiający  dopuści  czepek  typu  beret,  niesterylny,  wykonany  z  włókniny   polipropylenowej  o

gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Część nr 2, poz.14

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 72 cm x 120

cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Dopuszcza.

4. Część nr 2, poz.14

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

5. Część nr 2, poz.14

Czy zamawiający dopuści wycenę za  opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem

w górę  do pełnych  opakowań,  opakowanie  foliowe o wymiarze  około 44  cm x  44 cm,  z  perforowanym

otwarciem- dyspenserem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

6. Część nr 2, poz.16

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Część nr 2, poz.16

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy,  z rozcięciem w tylnej  części, poły do zakładania z tyłu na

plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z

bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.
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8. Część nr 2, poz. 39

Czy zamawiający dopuści pęsetę sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

9. Część nr 2, poz. 49

Czy  zamawiający  dopuści  jednorazowy  worek  do  dobowej  zbiórki  moczu  z  bezzwrotnym  zaworem  T  i
łącznikiem schodkowym,  długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu,  wykonany z medycznego
PCV,  opakowanie  indywidualne  –  foliowe,  zbiorczo  pakowany  po  10  szt.,  tylna  ścianka  worka  mleczna
ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
Odpowiedź: Prawdopodobnie pomyłka ze strony Pytającego i pytanie dotyczy pozycji 48, odpowiedź – 
Dopuszcza.

10. Część nr 2, poz. 49

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
1. Dot. zapisów SIWZ pkt. 1.2.3 oraz zapisów Umowy par 4 ust. 2
Zamawiający zapisał,  iż  termin dostawy wynosi  max.  do 24 godzin.  Prosimy o modyfikację  powyższego
zapisu i wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych. Oczekiwanie realizacji zamówienia do 24 godz. nie
uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie
oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy.
Dodatkowo,  procedury  logistyczne  w  firmach  przewozowych,  narzucają  minimalny  czas  realizacji
zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia. Kolejnym argumentem
niech  będzie  fakt,  iż  dostarczany  asortyment  nie  posiada  bardzo  krótkiego  terminu  ważności,  przez  co
Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie,
dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni.

2. Dot. zapisów SIWZ pkt. 1.2.3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu: „zamówienia telefonicznego”. W rozmowie
telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w
imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w
przypadku spraw spornych lub reklamacji.
 Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia  możliwość  składania  zamówień  w  formie  telefonicznej  z
koniecznością potwierdzenia faksem lub e-mailem tylko w wyjątkowych sytuacjach.

3. Dot. Części nr 5 – parametry graniczne
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy systemu zamkniętego z pozycji 1-13 tabeli muszą pochodzić
od jednego producenta”. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
4. Dot. zapisów Umowy par. 3 ust. 1 b)
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  modyfikację  Projektu  Umowy  poprzez  dopisanie:  „koszty
transportu przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in.
koszty  opakowania  transportowego,  robocizny,  koszty  wydrukowania  listów  przewozowych,  koszty
dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej
wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Część nr 2, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści czepki jednorazowe sklasyfikowane jako kosmetyk ze stawką VAT 23%, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Część nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze min. 18g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

17. Część nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Część nr 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przesiąkanie płynów w strefie niekrytycznej 50,5cm H2O,

w strefie krytycznej 66cm H2O, o IB 3,2 spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Część nr 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Część nr 2, pozycja 40 

Czy Zamawiający dopuści  podkład wykonany z dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frotte /  polichlorek

winylu w rozmiarze 140cmx100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwo przetargu nieograniczonego na Dostawy sprzętu jednorazowe-
go użytku, nr sprawy 1/2018/DZP/PN zwracam się z 3 pytaniami, dot. pakietu 4:

21. Pyt.1. - W moim przekonaniu dla Państwa aparatury medycznej odpowiednimi są ustniki o średnicy we-
wnętrznej 30 mm. Czy moglibyście Państwo zweryfikować podaną średnicę 28 mm i upewnić się, która śred-
nica jest odpowiednia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ustniki o średnicy wewnętrznej 30mm.

22.  Pyt.2. - Czy możecie Państwo zaproponować wielkość odstępstwa od wartości średnicy filtra w najszer-
szym miejscu (<8,5 cm), np. +/- 5%? Chodzi o to, że zbyt mała średnica filtra może wpłynąć na jego oporo -
wość, a co za tym idzie wielkości zmierzone w badaniach spirometrycznych?
Odpowiedź: Zmawiający wymaga odstępstwa od wartości średnicy filtra w najszerszym miejscu (<8,5 cm), 
+/- 5%.

24. Pyt.3. - Czy jesteście Państwo zainteresowani filtrami dwukolorowymi, dzięki czemu łatwo rozpoznać stro-
ny pacjent- -aparat?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga filtrów dwukolorowych. 

                     Z poważaniem

Dyrektor 

Dr n. med. Norbert Prudel
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