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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 

Szczecin 18-11-2013r 
znak sprawy: ZP/220/102/13 

w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku 
 

Wyjaśnienia nr 1  
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Zadanie 2 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z precyzyjnym regulatorem przepływu od 0-
250ml/h w opakowaniu zbiorczym a’100szt.? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w zadaniu nr 11 poz.1 stazy jednorazowej do 
uciskania żył wykonanej z silikonu?. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający w zadaniu 11 poz.1 w związku z faktem, że jedynym kryterium oceny jest 100% 
cena, zgodzi się na zmniejszenie liczby próbek do 10 pojedynczych staz? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz.1 w związku z faktem, że jedynym kryterium oceny jest 100% 
cena, zgodzi się na zmniejszenie liczby próbek do 2 zestawów ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt. dla pakietów 4, 
5, 8? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Pytanie 6 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilości 
wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma 
prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w 
formularzu(ach) cen jednostkowych.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody  
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Pytanie 7 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 wzoru umowy w następujący sposób: Sprzedający 
zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej 
niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 8 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca 
zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego 
wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego 
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Pytanie 9 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: w 
przypadku zwłoki  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w 
dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , licząc od wartości 
brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 10 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: 
W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego 
– w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Pytanie 11 
Prosimy o modyfikację §13 ust. 2 na następujący zapis: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w zakresie: 
a) zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment 
inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany  
w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z 
zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na: 
• zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;  
• wycofanie z obrotu lub; 
• wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub; 
• wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub; 
• brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;  
• wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących  
po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego  
o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem,  
że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy,  
przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub; 
• inne obiektywne zdarzenia i  okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania 
ofert; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 
c) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 
d) rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji  dla stron – w sytuacji 
nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek  
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ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty  
(np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)  
e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych  
w lit. b)-d), o zakres tych zmian.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści: Sterylny. Zestaw: przyrząd+ regulator. Łatwy w kalibracji. 
Precyzyjność przepływu od 10 do 250ml na godzinę. Bez przypadkowej zmiany szybkości przepływu. 
Opakowanie jednostkowe folia-papier. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 90 sztuk. Na 
opakowaniu jednostkowym i zbiorczym: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Na 
opakowaniu zbiorczym dodatkowo liczba w opakowaniu? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego wyrobu. 
 
Pytanie 13 
Paragraf 1 ustęp 3 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ilości wyrobów podane w 
formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić 
mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen 
jednostkowych” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 14 
Paragraf 2 ustęp 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedawca zobowiązuje się, 
na każde żądanie Kupującego, przedłożyć dokument potwierdzający dopuszczenie danego wyrobu 
medycznego do obrotu na terytorium RP w ciągu 3 dni.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 15 
Paragraf 3 
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści: 
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”  
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie 
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 16 
Paragraf 3 ustęp 3 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą modyfikację zapisu na „W razie opóźnienia Sprzedawcy 
w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 1 umowy, wynoszącego co najmniej 7 dni 
roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę 
różnicą w kosztach.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 17 
Pyt do pak 8 poz 1 
Prosimy o dopuszczenie 
Obwód modyfikowany Jacksona-Reesa, noworodkowy, rura karbowana długości 180cm zakończona 
złączem 22mmF, złączka 22mmM/15mmF, z bezlateksowym workiem oddechowym pojemności 0,5 
litra, złącze worka oddechowego15mmF,  worek z otwartym zakończeniem, linia świeżych gazów 
zakończona złączem 15mmM. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. 
Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych wyrobów 
 
Pytanie 18 
Pyt do poz 2 pak 8 
Prosimy o dopuszczenie 
Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia pediatryczny, czysty mikrobiologicznie. Materiał PCV, 
dwie rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, długość 150cm, dodatkowa rura do 
worka o długości około 90cm, dodatkowo kolanko z portem do kapno, trójnik Y z dwoma portami 
zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 15mm, złącza rur 
22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, bezlateksowy worek oddechowy pojemności 1 litr. W 
opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 19 
dot. pak. 2: 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wraz z precyzyjnym regulatorem z 
podwójną skalą pozwalającą na podaż płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją przepływu w zakresie 
od 5 do 250 ml na godzinę? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 20 
dot. pak. 2: 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wewnętrzne, miękkie elementy regulatora wykonane były z 
silikonu w celu odróżnienia od dostępnych w sprzedaży, niskiej jakości produktów zawierających 
materiały niezapewniające bezpiecznej i precyzyjnej infuzji? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby. 
 
Pytanie 21 
Zadanie nr 4: Układy oddechowe oraz akcesoria do nich  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji 1,2,4,5, i utworzenie z nich oddzielnego 
pakietu.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 22 
W przypadku wydzielenia (dot. pytania 21) czy Zamawiający dopuści do pozycji: 
Nr 1 układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych?  
Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym 
przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy  (średnica  10 mm na 
całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy,  rura karbowana).  
Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na 
linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony 
końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o 
średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie 
koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów 
oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego  z generatorem.  
W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów 
oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. 
Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony 
końcówką cylindryczno-stożkową 
Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów 
Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa 
połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. 
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w  różnych rozmiarach. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraził zgody na modyfikację opisaną w pytaniu 21 
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Pytanie 23 
Nr 4 Prosimy o dopuszczenie  końcówek  donosowych w rozmiarach: S, M, L, rozmiary te 
odpowiadają całemu spectrum wentylowanych dzieci. Obecnie te rozmiary są stosowane z 
powodzeniem w całej Polsce.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
 
Pytanie 24 
Nr 5 Prosimy o dopuszczenie  maseczek donosowych w rozmiarach: S, M, L, XL rozmiary te 
odpowiadają całemu spectrum wentylowanych dzieci. Obecnie te rozmiary są stosowane z 
powodzeniem w całej Polsce.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 25 
Zadanie 2 poz. 1 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów 
infuzyjnych wraz z precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu w kroplówce o precyzyjności od 5 
do 300ml na godzinę. Opakowanie jednostkowe  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestawy do znieczuleń posiadały zatrzaskowy system 
mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową 
uwidaczniającą miejsce wkłucia? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
. 
Pytanie 27  
Dotyczy pakietu nr 10 
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły 
Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca, poprzez sygnalizację za pomocą 
zielonego wskaźnika (o wymiarach 18G/18cm przy cewniku 9Ch i 14G/21cm przy cewniku 12Ch), 
cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch lub 
12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość 
przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 
2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza 
przed zakłuciem? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał (opcjonalnie do wyboru) cewnik w 
przynajmniej dwóch rozmiarach standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (12Ch lub więcej), który 
umożliwi efektywne drenowanie również krwi? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

 
  
3. Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał zastawki automatyczne, 
umożliwiające aspirację i przetaczanie wysięku do worka bez konieczności ręcznego przełączania 
kierunku przepływu płynu? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
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4. Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał worek z kranikiem spustowym, 
umożliwiającym upust drenowanego płynu dzięki czemu po napełnieniu worka nie jest konieczna jego 
wymiana? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 28 
W nawiązaniu do Zadania nr 4 Układy oddechowe oraz akcesoria prosimy o dopuszczenie w poz.1 
układów oddechowych mikrobiologicznie czystych. Wymagane przez Zamawiającego układy sterylne 
nie są oferowane na naszym rynku. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 29 
Zadanie nr 4 Układy oddechowe oraz akcesoria do nich 
Zwracamy się z prośba o podzielenie nr 4 (wszystkich pozycji) celem rozbicia na dwa pakiety: 
1 Z mocowaniem czapeczka 2 z paskowym mocowaniem do Infant Flow. Podział pakietu spowoduje 
możliwość wystartowania większej liczbie wykonawców a tym samym obniżenie cen dla 
użytkownika. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
               
 

    Z poważaniem  
 
 
 
….……………………………………… 

        DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE 


