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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/31/2017/1                                                                08.05.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/31/2017 pn.: Dostawa wyrobów medycznych 
jednorazowego 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 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 1 

 
Dotyczy zadania nr 67 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 67 żelu z lidokainą do podawania 

docewkowego, jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego w wygodnej 

ampułkostrzykawce z podziałką o pojemności 13g (11ml)? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu nr 67 żelu z lidokainą do podawania 

docewkowego, jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego w wygodnej 

ampułkostrzykawce z podziałką o pojemności 13g. 

 

ZESTAW 2 

 

Dotyczy zadania nr 8, pozycja 1 

 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 

również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 

jakościowych i cenowych. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 6, pozycja 1 

 

Czy Zamawiający wymaga kranika z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowanym w placówkach 

na terenie całej Polski? 

 

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
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ZESTAW 3 

 

Dotyczy zadania nr 67, pozycja 1 

 

Czy Zamawiający dopuści równoważny sterylny żel do cewnikowania w ampułkostrzykawce posiadającej skalę o 

pojemności 12 ml (12,36 grama), spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 4 

 

Dotyczy zadania nr 63, pozycja 1 

 

Zwracamy się prośbą o sprecyzowanie ilości wymaganego asortymentu. Elektrody do defibrylacji są zawsze 

pakowane parami (po 2 sztuki). Zatem, czy Zamawiający oczekuje 200 sztuk elektrod (100 kompletów), czy też 

200 kompletów elektrod? 

 

Odp.: Zamawiający w pozycji 1 zadania nr 63 wymaga zaoferowania 200 szt., czyli 100 kompletów 

elektrod.  
 

Dotyczy zadania nr 63, pozycja 1 

 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej, tzn. zgodnej z opisem w 

formularzu z wyłączeniem nazwy „EDGE”. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od określenia EDGE w opisie przedmiotu 

zamówienia. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 
do SIWZ w ten sposób, że w zadaniu nr 63 (Elektroda do stymulacji serca Quick-Combo) wykreśla 

słowo EDGE w zdaniu drugim opisu przedmiotu dostawy z pozycji 1. 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Projekt umowy – par. 1 ust. 3 

 

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości miejsc dostaw dla zadania nr 63 - czy to będą nadal 2 miejsca dostaw? 
Prosimy także o podanie częstotliwości dostaw w miesiącu. 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dostawy odbywać się będą do dwóch lokalizacji. Częstotliwość 

dostaw będzie uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez poszczególne oddziały szpitalne. 

 

Projekt umowy – par. 1 ust. 12 

 

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający 
będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. 

 

Odp.: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
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Projekt umowy – par. 3 ust. 1 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 3 ust. 1 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej ze 100 zł 
dziennie na 10 zł dziennie i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji 
dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w 
zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Projekt umowy – par. 3 ust. 4 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do części 
niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 3 ust. 4 projektu umowy zamiast zwrotu    
„wartości umowy na dane zadanie”, wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 5 

 

Dotyczy zadania nr 2, pozycja 1 

 

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 zadania nr 2 dopuści zaoferowanie cewników o długości 40cm i pojemności 

balonu 60ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem.  

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Dotyczy zadania nr 2, pozycja 2 

 

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 zadania nr 2 dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarach 18-24CH, o 

długości 40cm i pojemności balonu 60ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem.  

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 1 

 

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 zadania nr 5 dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem w rozmiarze 9-10CH, 

prowadnik z końcówką zagiętą, pozostałe parametry zgodne z opisem.  

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 2 

 

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 zadania nr 5 dopuści zaoferowanie zestawów wymiennych z cewnikiem w 

rozmiarze 8, 10, 12CH, prowadnik z końcówką zagiętą, pozostałe parametry zgodne z opisem.  

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Dotyczy zadania nr 58 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych igieł do przezskórnej aspiracyjnej biopsji pod 

kontrolą ultrasonografii o dł. narzędzia 700mm, regulacji wysunięcia igły 0-50mm, regulacji wysunięcia 

osłonki 0-80mm, o średnicy igły 21G, 22G, średnicy części wprowadzanej do kanału roboczego poniżej 

1,6mm. Igła z nitinolowym mandrynem, w zestawie ze strzykawką próżniową 20ml do pobierania materiału i 

zaworem na kanał roboczy.  

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Dotyczy zadania nr 62 

 

1. Czy  Zamawiający w pozycji 1 zadania nr 62 dopuści zaoferowanie jednorazowych szczotek cytologicznych o 

średnicy 4mm (+/-1mm), dł. 200mm, dedykowanych do kanału 2,0mm. Szczotka nie zakończona kuleczką.  

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Dotyczy zadania nr 71 

 

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia bezpieczeństwa balonu żołądkowego opartego na 

certyfikacie FDA. Jak wiadomo nie jest to dokument wymagany w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i 

dopuszczenia do obrotu produktów medycznych na terenie Unii Europejskiej. Wymaganie FDA podważa więc 

zasadność posiadania Certyfikatu CE, Deklaracji Zgodności, które są niezbędne i wydawane dopiero po 

zakończeniu procesu sprawdzenia i udowodnienia bezpieczeństwa produktu, aby ten mógł być wprowadzony 

do obrotu w UE.  

 

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

Produkty, które posiadają certyfikat FDA i CE są bardziej bezpieczne od produktów, które 

posiadają jedynie certyfikat CE. Certyfikat FDA wydawany jest po wykonaniu kontroli 

sprawdzających założenia producenta odnośnie parametrów charakterystycznych, jak np. jakość 

uzyskiwanych wyników, a w przypadku certyfikatu CE, wydawany on jest na podstawie założonych 

wymagań, które nie są kontrolowane pod względem jakościowym. 

 

Jednocześnie Zamawiający poprawia własną omyłkę pisarską w § 5 ust. 2 pkt 1 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zastępując sformułowanie: „nieterminowych dostaw, tj. 

naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3 i § 3 ust. 3 do umowy” – sformułowaniem: 

nieterminowych dostaw, tj. naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 5 i 8 oraz § 3 ust. 3 do 

umowy”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
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W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 

- termin składania ofert – z 22.05.2017r., do godz. 09:00 na 23.05.2017r., do godz. 
09:00, 

- otwarcie ofert – z 22.05.2017r. o godz. 09:30 na 23.05.2017r. o godz. 09:30. 
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 23.05.2017r., do godz. 09:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 

 
 

                                                           DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                               Małgorzata Usielska 


