
 

Znak sprawy: 1/2018/DZP/PN 

 

Wodzisław Śl.,17.04.2018 

 
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, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści czepek jednorazowy do bezwodnego mycia głowy 

nasączony substancjami myjącymi oraz odzywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierające 

w składzie m.in. dimetikon, wyciąg z aloesu, tetrasodium EDTA, chlorheksydynę,, pakowane pojedynczo, z 

możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. W 700W), zapachowy, zarejestrowany jako wyrób 

kosmetyczny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Część nr 2, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści czepek jednorazowy do bezwodnego mycia głowy 

nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierające 

w składzie m.in. dimetikon, wyciąg z aloesu, tetrasodium EDTA, chlorheksydynę,, pakowane pojedynczo, z 

możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. W 700W), zapachowy, zarejestrowany jako wyrób 

kosmetyczny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

3. Część nr 2, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny o gramaturze min. 14g/m2, 

spełniający pozostałe parametry? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Część nr 2, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem do drenażu opłucnej zakończony z jednej 

strony zaoblonym końcem, z drugiej konektorem, w dostępnych rozmiarach Ch 16-Ch36 (co 4 jednostki), 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

5. Część nr 2, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem do drenażu opłucnej pakowany 

pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Część nr 2, pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

7. Część nr 2, pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy 75x125 cm ? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

8. Część nr 2, pozycja 15: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 15 z pakietu 2 do osobnego zadania. 

Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby 

Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej 

proponowanego przez Państwa pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Część nr 2, pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści Fartuch medyczny o gramaturze min. 25 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

10. Część nr 2, pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o 

następujących parametrach: Materiał obudowy PP, Materiał filtracyjny bawełniana elektrostatyczna gąbka 

medyczna, Wymiary 65 x 58 mm,  Waga 25 gr, Martwa przestrzeń 30 ml, Skuteczność bakteryjna 99,9999%, 

Skuteczność wirusowa 99,999%, Powierzchnia filtracji 19,6 cm2, Minimalny rozmiar cząstek 0,27 μm, złącze 

22M/15F – 22F/15M, Utrata wilgoci 6 mg H2O/L air at VT 500 ml, 7 mg H2O/L air at VT 750 ml, 8 mg 

H2O/L air at VT 1000 ml, Przepustowość wilgoci 31mg H2O/L air at VT 600 ml, 30 mg H2O/L air at VT 800 

ml, 29 mg H2O/L air at VT 1000 ml, Opór 1.8 cm H2O/L at 60 L/Min flow rate, Objętość oddechowa 250 ml 

– 1000 ml, Metoda sterylizacji EO, Czas użytkowania 24 h. ? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

11. Część nr 2, pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści kaczkę na mocz w postaci worka foliowego o 

wymiarach 35x15,5 cm z wkładem pochłaniającym zawartość (pochłania do 600 ml płynów), stosowany z 

uchwytem wielorazowym (dostarczonym bezpłatnie w ramach umowy). Worek z możliwością zamknięcia, co 

uniemożliwia wylanie się treści podczas utylizacji.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

12. Część nr 2, pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści kaczkę z stawką VAT 8%? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

13. Część nr 2, pozycja 25-26: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 25 i 26 z pakietu 2 do osobnego 

zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na 

wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy 

przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. Część nr 2, pozycja 32: Czy Zamawiający dopuści okulary z stawką VAT 23%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

15. Część nr 2, pozycja 32: Czy Zamawiający wymaga okularów posiadających regulowane zauszniki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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16. Część nr 2, pozycja 49: Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny, podziałka od 100-1500 ml, 

wykonany z polietylenu, wyposażony w uchwyt z otworami pozwalającymi na zamkniecie worka co 

uniemożliwi wydostanie się treści i zapachu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

17. Część nr 2, pozycja 50: Czy Zamawiający wymaga zestawu do resuscytacji AMBU wielorazowego czy 

jednorazowego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu wielorazowego użytku. 

 

18. Część nr 2, pozycja 53: Zwracam się z prośbą o odstąpienie od parametru biokompatybilności 

chlorheksydyny potwierdzonej badaniami dołączonymi do oferty. Określony parametr wskazuje na jeden 

konkretny produkt – Instillagel i uniemożliwia zaproponowanie równoważnego asortymentu innego 

producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

19. Część nr 2, pozycja 53: Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 6 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

 

23. 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 wyraża zgodę. 

24. Pytanie 5 

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
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„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 wyraża zgodę. 

 

25. Pytanie 6 

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 pkt 1a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 2% oraz odpowiednio z 

2% na 1%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

26. Pytanie 7 

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. 

 

27. Pytanie 8 

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 wyraża zgodę. 

 

28. Pytanie 9 

Dotyczy warunków umowy § 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„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. 

 

29. Pytanie 10 

Dotyczy części nr 1 

Czy w poz. nr 5 nie zaszła omyłka pisarska? Szczotki dedykowane do kanałów Państwa aparatów mają 

długość całkowitą 150 cm (zamiast „6 cm”). 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

 

                             Z poważaniem  

          


