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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/49/2019 pn.: Dostawa wyrobów medycznych
jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieo graniczonego znak j. w. zostały
złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz
zmieniono jej treść:
Pytania Wykonawców:
ZESTAW 6
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3.2 projektu umowy 5-dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji.
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1, 2, 3.1, 3.3, 4, 6:
1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy
dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto
zamawianej, a niedostarczonej w terminie partii Wyrobów, ale nie może być niższa niż 50 zł.
* za godzinę w przypadku dostaw „cito”
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym złożonym
przez Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 1 pkt 16, Zamawiający ma prawo dokonać
zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą Umową, na
wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z takim zakupem, w tym w szczególności
koszty nabycia Wyrobu lub Wyrobów, koszty wynikające z różnicy cen, kosztów sprowadzenia
Wyrobu/Wyrobów do Zamawiającego (przesyłka, transport) ponosi Wykonawca.
W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego, Wykonawca, niezależnie od obowiązku poniesienia
kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej, zapłaci Zamawiającemu karę umowną, stanowiącą
równowartość różnicy pomiędzy ceną Wyrobów wskazaną w ofercie Wykonawcy, a ceną nabycia
Wyrobów, powiększoną o 10%, ale nie niższą niż 100 zł.
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego
złożenia (za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej). Przekazanie powyższej informacji jest
równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej)
Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego
powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji
Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.
Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax.
91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax.
91 462 04 94

3.1. Nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim
spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż
10% wartości brutto reklamowanej części umowy.
3.3. Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości
50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
*za godzinę w przypadku dostaw „cito”
4.

W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 8), Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dane zadanie.

6.

Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto za dane
zadanie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
ZESTAW 7
Dotyczy: Zadanie nr 6. Zestawy i kaniule do ECMO (CPV: 33.18.60.00-7)
1. Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie z zadania nr 6. pozycji nr 1, 2, 3? Wydzielenie pozwoli na
złożenie oferty na asortyment, którego jesteśmy autoryzowanym dostawcą w Polsce.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
ZESTAW 8
1. Zadanie nr 27. Czy Zamawiający wymaga prowadnic wykonanych z mosiądzu, które nie odkształcają się tak
jak prowadnice wykonane z aluminium?
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający wymaga prowadnic o rozmiarze 4,0 i 5,0 mm również o długości 60 cm?
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
ZESTAW 9
PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pytanie 1 – Pakiet 17 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie:
Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur karbowanych
rozciągalnych z polipropylenu – z pamięcią kształtu:
1. dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2 m po rozciągnięciu
2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu
3. łącznika typu Y i łącznika kątowego z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M
4. bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2 L z pętelką do wieszania, wyposażony w wewnętrzną
konstrukcję antyokluzyjną.
System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń.
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 2 – Pakiet 17 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie:
Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur karbowanych
rozciągalnych z poilpropylenu – z pamięcią kształtu:
1. dwóch rur (wdech i wydech) o długości 3 m po rozciągnięciu
2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu
3. łącznika typu Y i łącznika kątowego z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M
4. bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2 L z pętelką do wieszania, wyposażony w wewnętrzną
konstrukcję antyokluzyjną
System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń.
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3 – Pakiet 17 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie:
Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, dla dorosłych o średnicy 22 mm,
walidowany na 7 dni, wykonany z PE, bez PCV, bez ftalanów, dwie rury karbowane o długości 2,4 m, (1 ramię z
pułapką wodną), gałąź worka oddechowego 1,6 m; Worek oddechowy bezlateksowy 2 L z pętelką do wieszania,
wyposażony w wewnętrzną konstrukcję antyokluzyjną oraz kapturek zabezpieczający łącznik kolankowy z
portem luer odłączalny, trójnik Y, Niezawodne łącznik od strony aparatu niszowo-zatrzaskowe.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4 – Pakiet 17 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie:
Anestetyczny obwód oddechowy dla dzieci o średnicy 15 mm, wykonany z polipropylenu, składający się z dwóch
rur o zmiennej regulowanej długości w zakresie 42-200 cm oraz dodatkowej gałęzi o długości 150 cm, worka
bezlateksowego 1-litrowego, łącznik Y z kolankiem 90 stopni z portem LL zabezpieczony koreczkiem, czysty
mikrobiologicznie. Rury posiadają niski opór przepływu, lekkie, z pamięcią kształtu. Mikrobiologicznie czysty.
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5 – Pakiet 17 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie:
Pediatryczny, okrężny układ oddechowy 15 mm wykonany z rur o gładkiej powierzchni wewnętrznej,
jednorazowy, mikrobiologicznie czysty.
W skład układu wchodzą:
• dwie elastyczne rury o długości 1,6 m o gładkiej powierzchni wewnętrznej, z miękkimi zakończeniami 22 F od
strony respiratora,
• łącznik Y z możliwością odłączenia gałęzi,
• 1 gałąź o długości 1 m,
• worek oddechowy bezlateksowy o poj. 1 L,
• łącznik prosty 22M/22M,
• kapturek zabezpieczający układ.
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6 – Pakiet 17 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie:
Okrężny pediatryczny układ oddechowy:
- z rur karbowanych 15 mm,
- 2 rury o długości 1,6 m,
- łącznik Y,
- łącznik kolankowy z portem luer zabezpieczonym koreczkiem na lince,
- dodatkowa gałąź do worka,
- worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1,0 L,

3

- kapturek zabezpieczający układ oddechowy od strony pacjenta,
- jednorazowy, pakowany indywidualnie.
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7 – Pakiet 17 pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie:
Układ oddechowy współosiowy o długości 1,6 typu rura w rurze, w skład którego wchodzi:
- rura wewnętrzna 18 mm,
- rura zewnętrzna 30 mm,
- dodatkowa gałąź o regulowanej długości,
- bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2 L,
- linia kapno,
- łącznik kolanowy, obrotowy 22M/15F,
- łącznik prosty 22M/22M,
- łącznik tlenowy 22M,
- tester szczelności,
- dodatkowa gałąź do worka o długości od 40-200 cm.
Dodatkowo: Pułapka wodna samouszczelniająca się: mała lub duża
Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8 – Pakiet 27 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie:
Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem, z miękkim końcem dystalnym, jednorazowa, bez lateksu,
średnica w rozmiarach: - 2,0, dł. 275 mm (dla rurek o rozmiarze 2.5-3.0), - 3,3 mm/dł. 340 mm (dla rurek o
rozmiarze 3.5-5.0), - 4,7 mm/dł. 340 mm (dla rurek o rozmiarze od 5.0) do wyboru przez Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
ZESTAW 10
Dotyczy zadania nr 18:
1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 igłę do portów przystosowaną do iniekcji pod wysokim ciśnieniem
do 300 psi, wyposażoną w sztywne, odpinane uchwyty ułatwiające nakłucie portu i jednocześnie
zapewniające wygodę podczas długotrwałych infuzji?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igły do portów w rozmiarach: 19 G x 25 mm, 20 G x 19 mm, 20 G x 25
mm, 19 G x 19 mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igły do portów w rozmiarach: 20 G x 25 mm oraz 20 G x 32 mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:
- termin składania ofert – z 10.07.2019r., do godz. 08:00 na 17.07.2019r., do godz.
08:00,
- otwarcie ofert – z 10.07.2019r. o godz. 09:00 na 17.07.2019r. o godz. 09:00.
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W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:
➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Termin składania ofert:
1)
Oferty należy składać do dnia 17.07.2019r., do godz. 08:00.
2)
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2019r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie

Małgorzata Usielska
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