Puck, dn. 06.10.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę
artykułów medycznych jednorazowych i drobnych wielorazowych, znak ZP/08/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w
toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień
dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

L.p.
1.

Pytanie Wykonawcy

Wyjaśnienie

Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych
Warunków
Zamówienia
w
ww.
postępowaniu.
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego
Urząd Zamówień Publicznych zachęca
zamawiających do komunikowania się z
wykonawcami
za
pomocą
środków
komunikacji elektronicznej również w
postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej progów
unijnych.
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby
komunikacją elektroniczną objąć wszelką
korespondencję występującą w postępowaniu,
w tym składanie ofert, wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
oświadczeń,
a
także
dokumentów.
Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
składane w postaci elektronicznej należy
opatrzeć
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę,
że zastosowanie komunikacji elektronicznej
możliwe jest nie tylko przed wszczęciem
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ale także w jego trakcie.
Zamawiający bowiem uprawniony jest na

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Termin składania ofert uwzględnia
wydłużony czas, który może być
niezbędny w zaistniałej sytuacji dla
terminowego złożenia oferty.
Zamawiający uwzględni czas niezbędny
do zamieszczenia w ofertach zmian w
treści SIWZ, jeśli będzie to wynikało z
treści udzielonych wyjaśnień.
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2.

3.

4.

5.

gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w
uzasadnionych przypadkach - do których
niewątpliwie
należy
obecna
sytuacja
zagrożenia epidemicznego - przed upływem
terminu składania ofert do zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.
Dokonaną
zmianę
treści
specyfikacji
zamawiający
udostępnia
na
stronie
internetowej, a także dokonuje zmiany
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu
komunikacji w postępowaniu powoduje, iż
zamawiający wydłuża odpowiednio termin
składania ofert, zapewniając tym samym
wykonawcom
dodatkowy
czas
na
dostosowanie się do nowej sytuacji.
Dlatego zwracamy się z prośbą o
umożliwienie złożenia oferty w formie
elektronicznej. W przypadku podtrzymania
zapisu o wymogu złożenia oferty pisemnej,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie
odpowiedzi na pytania na 3 dni robocze przed
terminem składania ofert, ze względu na
obecne problemy logistyczne związane z
wysyłką kurierską ofert pisemnych.
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 4
oraz 5 z pakietu 2 i utworzenie z niego
odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej
pozycji
zwiększy
konkurencyjność
asortymentowo-cenową w przedmiotowym
postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie
przez Zamawiającego bardziej korzystnych
cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej
pozycji
w
dotychczasowym
pakiecie
ogranicza
konkurencję
wyłącznie
do
podmiotów posiadających pełen asortyment
zawarty w pakiecie.
ZAKRES 26
Poz. 2
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych łyżek
typu Macintosh w rozmiarach od 1 do 4 oraz
Miller w rozmiarach od 0 do 2,
kompatybilnych z laryngoskopem z pozycji 1
ZAKRES 29
Poz. 3, 4
Prosimy o wydzielenie poz. 3 i 4 do osobnego
pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w
postępowaniu większej ilości wykonawców, a
tym samym wpłynie korzystnie na
konkurencyjność ofert.
ZAKRES 31
Poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści zamienniki
oryginalnych czujników, spełniające

Zamawiający nie wydzieli pozycji 4 oraz
5 z pakietu 2.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
łyżek o parametrach opisanych w pytaniu.

Zamawiający nie wydzieli poz. 3 i 4 z
zakresu 29 do osobnego pakietu,

Zamawiający oczekuje zaoferowania
czujników pracujących w odpowiedniej
dla każdej pozycji technologii, pasujących
do sprzętu będącego w posiadaniu

6.

7.

8.

9.

10.

11.

wymagania SIWZ,
o bardzo korzystnym stosunku jakości do
ceny, z powodzeniem wykorzystywane
obecnie w wielu szpitalach?
ZAKRES 31
Poz. 2
Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego
pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w
postępowaniu większej ilości wykonawców, a
tym samym wpłynie korzystnie na
konkurencyjność ofert.
ZAKRES 32
Poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
oczekuje 10 sztuk jednorazowych kocy, czy
też 10 opakowań (po 10 sztuk w opakowaniu)
Zakres 1
Poz.4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie
strzykawek pakowanych po 80 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości
Zakres 2
Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł
jałowych
do bezpiecznego pobierania i
rozpuszczania
leków
z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod
kątem 45 stopni
, co zapobiega
defragmentacji
korka
i zakłuciu przez osobę przygotowującą lek,
przeznaczone do bezpiecznego pobierania
leków
z
fiolek
z gumowym korkiem, rozmiar 1,2x25 mm i
1,2 -40 mm (18G) do wyboru Zamawiającego
Zakres 3
poz. 1:
1/ Czy Zamawiający oczekuje, aby worki
posiadały podwójne, wzmocnione zgrzewy i
zakładkę na kranik, dzięki czemu nie ma on
kontaktu
z
podłożem
i
zmniejsza
prawdopodobieństwa infekcji?
Zakres 3
poz.7
1/
Prosimy
Zamawiającego
o
doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje
aby worki posiadał przezroczyste okienko
podglądu w łączniku do cewnika foleya
służące do kontroli obecności moczu i samego
procesu pobierania próbek moczu, tak jak
obecnie stosowany?
2/ Prosimy o wyjaśnienie czy system
podwieszania ma umożliwiać mocowanie
worka na min. 3 niezależne sposoby
dostosowując się do każdego typu łóżka tak
jak obecnie stosowany?

szpitala.

Zamawiający nie wydzieli poz. 2 z
zakresu 31 do osobnego pakietu.

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje
10 sztuk.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
strzykawek opisanych w pytaniu.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie
igieł jałowych o parametrach opisanych w
pytaniu.

Zamawiający dopuszcza ale nie oczekuje
zaoferowanie worków o parametrach
opisanych w pytaniu.

Zamawiający oczekuje zaoferowania
worków zgodnie z opisem zawartym w
formularzu cenowym, jednak dopuszcza
zaoferowanie worków o parametrach
opisanych w pytaniu.
Zamawiający nie sprecyzował takiego
wymogu w SIWZ, ale dopuszcza
zaoferowanie systemu podwieszania o
parametrach opisanych w pytaniu.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy
dren do godzinowej zbiórki moczu ma być
dwuświatłowy o długości 150 cm tak jak
obecnie stosowany?

Zamawiający nie sprecyzował takiego
wymogu w SIWZ, ale dopuszcza
zaoferowanie drenu o parametrach
opisanych w pytaniu.

Zakres 37
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie
kaniuli
bezpiecznej
dożylnej
do
długotrwałych
wlewów
wykonana
z
poliuretanu z końcówka lock, z dodatkowym
portem do wstrzyknięć i zintegrowanym
koreczkiem
z końcówką luerlock.z zastawką antyzwrotną.
18 G, średnica 1,3 mm, długość 32 mm
Zakres 37
Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie
kaniuli
bezpiecznej
dożylnej
do
długotrwałych wlewów wykonana z PTFE z
min. 2 paskami radiocieniującymi .Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ
Zakres 37
Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie
przyrządu do przygotowywania i pobierania
leków
ze standardowym kolcem, posiadający
szczelną zatyczkę zamykającą łącznik z
wbudowanym filtrem bakteryjnym 0, 2pm – o
dwukrotnie większej skuteczności filtracji, co
zapewnia maksymalną ochronę przed
zanieczyszczeniami.
ZAKRES 3 poz. 6
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z
Zakresu 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?
Umożliwi to uzyskanie większej ilości
korzystnych cenowo ofert od firm
specjalizujących się właśnie w tym
asortymencie.
ZAKRES 12 poz. 2
Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z
PCV niesilikonowaną?
ZAKRES 12 poz. 3
Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z
PCV niesilikonowaną?
ZAKRES 12 poz. 5
Czy zamawiający dopuści uchwyt tylko dla
dużych dzieci i dorosłych?
ZAKRES 12 poz. 7
Czy zamawiający dopuści długość 34 cm oraz
rozmiary 3.3 i 4.7?
ZAKRES 12 poz. 8
Czy zamawiający dopuści rozmiary 2.0 i 3.3?

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania
kaniuli o parametrach opisanych w
pytaniu.

Zamawiający
nie
dopuszcza
podtrzymuje zapisy SIWZ.

i

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
przyrządu
do
przygotowywania
i
pobierania
leków
o
parametrach
opisanych w pytaniu.

Zamawiający nie wyłączy pozycji 6 z
zakresu 3.

Zamawiający
nie
dopuszcza
podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

i

Zamawiający
nie
dopuszcza
podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

i

Zamawiający
nie
dopuszcza
podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

i

Zamawiający
nie
dopuszcza
podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

i

Zamawiający
nie
dopuszcza
podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

i

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ZAKRES 13 poz. 1
Czy zamawiający dopuści rozmiary 1; 2; 2.5;
3; 4; 5?
ZAKRES 14 poz. 3
Czy zamawiający dopuści śladowe ilości
ftalanów?
ZAKRES 14 poz. 6
Czy zamawiający dopuści długość min. 3m?
ZAKRES 22 poz. 2
Czy zamawiający dopuści objętość
oddechową Vt 150-300ml?
ZAKRES 22 poz. 2
Czy zamawiający dopuści nawilżanie min. 24
mg?
ZAKRES 25 poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści łyżki czyste
mikrobiologicznie zamiast „sterlyne”?

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
rurki
krtaniowej
o
rozmiarach
wskazanych w pytaniu.
Zamawiający nie dopuszcza śladowych
ilości ftalanów.

ZAKRES 26 poz. 2
Czy zamawiający dopuści łyżki Macintosh w
rozmiarach od 1 do 4 oraz Miller w
rozmiarach od 0 do 2? Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
ZAKRES 29 poz. 1
Czy zamawiający dopuści elektrody o
średnicy 50 mm?
ZAKRES 29 poz. 2
Czy zamawiający dopuści elektrody o
średnicy 30 mm?
ZAKRES 37 poz. 2
Czy zamawiający dopuści filtr bakteryjny 0,2
μm?
ZAKRES 42 poz. 2
Czy zamawiający dopuści filtr bakteryjny 0,2
μm?
Pytanie 1 – dotyczy rozdziału V pkt 9 ppkt
2)
Czy próbki opisane w w/w podpunkcie
powinny zostać złożone na wezwanie
Zamawiającego, czy, jak jest to opisane w
formularzu cenowym, dołączone do oferty?

Zamawiający dopuszcza łyżki Macintosh
w rozmiarach od 1 do 4 oraz Miller w
rozmiarach od 0 do 2. Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.

33.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 24
Czy Zamawiający dopuści pas brzuszny o
wymiarach 5,08 x 121,92 cm?

34.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 30
Czy ze względu na pojawiające się coraz
częściej na rynku Polski zamienniki
czujników Masimo SET produkcji chińskiej
lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z
urządzeniami posiadającymi technologię

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania
cewników o długości min. 3m
Zamawiający nie dopuszcza w poz. 2
objętości oddechowej Vt 150-300ml.
Zamawiający nie dopuszcza nawilżania
min. 24 mg.
Zamawiający dopuszcza łyżki czyste
mikrobiologicznie zamiast „sterlyne”

Zamawiający dopuszcza
średnicy 50 mm.

elektrody

o

Zamawiający dopuszcza
średnicy 30 mm.

elektrody

o

Zamawiający dopuszcza filtr bakteryjny
0,2 μm.
Zamawiający dopuszcza filtr bakteryjny
0,2 μm.
Zgodnie z przywołanym pkt V.9.2) SIWZ,
Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia
próbek
na
wezwanie
Zamawiającego, wystosowane w oparciu
o art. 26 ust.1 Pzp. Zapisy zawarte w
formularzu cenowym stanowią wyłącznie
informacje pomocnicze, w odniesieniu do
których pozycji wezwanie zostanie
wystosowane.
Zamawiający nie dopuszcza pas brzuszny
o wymiarach 5,08 x 121,92 cm.
Zamawiający oczekuje zaoferowania
czujników pracujących w odpowiedniej
dla każdej pozycji technologii, pasujących
do sprzętu będącego w posiadaniu
szpitala.

35.

36.

Masimo SET a ich użycie może spowodować
błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga
oryginalnych czujników w technologii
Masimo
SET
przez
Autoryzowanego
Dystrybutora, który posiada Autoryzowany
Serwis na terenie Polski?
Pytanie 3 – dotyczy pakietu 31
Czy ze względu na pojawiające się coraz
częściej na rynku Polski zamienniki
czujników Masimo SET produkcji chińskiej
lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z
urządzeniami posiadającymi technologię
Masimo SET a ich użycie może spowodować
błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga w
pozycji nr 2 oryginalnych czujników w
technologii
Masimo
SET
przez
Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada
Autoryzowany Serwis na terenie Polski?
Pytanie 4 – dotyczy pakietu 31
Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 do
odrębnego pakietu. Pozwoli nam to
przygotować dla Państwa bardzo korzystną
ofertę cenową na czujniki w technologii
Masimo SET.

Zamawiający oczekuje zaoferowania
czujników pracujących w odpowiedniej
dla każdej pozycji technologii, pasujących
do sprzętu będącego w posiadaniu
szpitala.

Zamawiający nie wydzieli pozycji 1 z
zakresu 31. Zamawiający podtrzymuje
zapisy zawarte w SIWZ.

Z poważaniem

Wyk. K.T.
Data wyk.: 06.10.2020r

