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WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony

na "dostawa rgkawic diagnostycznych oraz drobnego sprzgtu medycznego" - znak sprawy

drsprzgt2/345/2020.

Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dzialajqc na podstawie ar1. 38 ust. 1

ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wief Publicznych (tj. DzU.22019 r.poz. 1843), przedstawia

poniZej tre(t, zapyta,h wtaz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia (zwanej dalej

"SIWZ"):

dotyczy Pakietu Nr 15 Czy Zamawiaj4cy dopuSci rampg zprzedltlaczern 180 cm z kranikami w kolorach:
czerwony, zielony, bialy, Z6W i niebieski? Pozostate parametry bez zmian.

OdpowiedZ - TAK

Pakiet 15:Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie ramp tylko z optycznym identyfikatorem.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 18 - Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie ubraf chirurgicznych wykonanych z wl6kniny SMMS o
gramatffze 43g/m2.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 18 - Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie ubrah chirurgicznych tylko w rozmiarze M-XXL.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 18 - Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie ubraf w kolorze niebieskim.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 6 poz. 2 - Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie koszul dla pacjenta z rozcigciem z tylu,
wi4zanych na troki w pasie i w okolicy karku?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 18. poz. I i 2 - Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie ubrafr wykonanych z wt6kniny typu SMS
o gramaturze min. 40 g/m' niebieskich, obszycie dekoltu w kolorze biatym, 3 standardowe duZe kieszenie,

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzgbska



zgodneznorm4EN 13795?

OdpowiedZ - tak

SIWZ - pkt. 8.2 - grupa kapitalowa
prosimy o potwierdzinii, ze iamawiaj4cy uzna za spelniony lvym6g art.24 ust. I pld.23 ustawy Pzp, jeSli

wykonawca, kt6ry nie nale|y do 2adnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o6wiadczenie wraz z ofert4.

Zgodnie z interpretacj4 przepis6w dotyczqcychnowelizacji ustawy Pzp zamieszczotej na stronie Urzgdu

Zim6wiefiluUlicznyth-- ,,Zamawiajqcy powinien przyj4t oSwiadczenie wykonawcy o braku przynalemoSci do

jakiejkolwiek grupy kapitalowej b4dZ przytalehnoilci do grupy kapitatowej zlohone wraz z ofert4, w sytuacji gdy

* portgpo*uni" ztozono;edn4 ofertg lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu. OSwiadczenie o

bratu pizynaleznoSci do grupy kapitalowej zlolone wtaz z ofert4, niezaleznie od ilo3ci ofert lub wniosk6w o

dopusiczenie do udzialu w postgpowaniu, r6wnie2 potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postgpowania, o

kt6rej mowa w art.24 ust. L pkt 23 ustawy Pzp. Nale2ry jednak w tym przypadku pami9ta6, 2e jakakolwiek

zmiinasytuacji wykonawcy w toku postgpowania (wl4czenie do grupy kapitalowej) bgdzie powodowala

obowi4zek aktualizacji takiego o5wiadczenia po stronie wykonawcy".
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 14 poz.S

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjielektrod w jednym kolorze - niebieskim.

OdpowiedZ - tak

Projekt umowy - par. 2 ust. 5
frosimy o wykreSlnie z projektu umowy par. 2 ust. 5. Proponowany zapis umowny stanow.i obejScie art' 144

ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieii publicmychzakazuj4cego jakichkolwiek zmian umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od

Wykonawcy, aby byl przygotowany nazmiang iloSci poszczeg6lnych pozycji towaru, czyli przedmiotu

zamowienia(a tym samym zmiang umowy), w spos6b zaleiny jedynie od woli Zamawiajqcego. SIWZ zawiera

bowiem, stosownie ao art. :O ust. I pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zam6wienia, stanowi4cego integralna cz9S6

umowy o zam6wienie, i wykonawca sklada oferlg, kt6ra j est zwi4zany , tylko w zakresie tak opisanego

przedmiotu. Tylko w ten spos6b wykonawca, znaj4c przedmiot zam6wienia,tj. poszczeg6lne pozycje towaru i ich

ilo56, 11or. prawidlowo pizygotowat, i skalkulowai ofertg. Zamawiaj4cy oczekuj4c od wykonawcy petnej

gotowoSci iazmiang przedmiotu zam6wienia, tj. iloSci poszczeg6lnych pozycji towaru, wedlug wlasnego

ltznania, samowolnii ingeruje w tresi umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w Swietle art' 144

pzp.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy pakietu 7- W pakieci e 7 Zamawiajqcy wymaga czujnik6w dzialajqcych w technologii OxiMax, czy

zgoinie izaleceniami producenta technologii OxiMax czujniki maja by6 zwalidowane do stosowania u

pacjent6w bgd4cych w ruchu orazprzy niskiej perfuzji co znajduje potwierdzenie w instrukcji obstugi?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu 16 - Czy w pakiecie 16 Zamawiaj4cy dopuSci stearyna wodg do nawilzania tlenu w

pojemnikach 500m1 lub 600m1 spelniaj4c4 wszystkie pozostale wymogi SIWZ?

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy dopuszcza opakowania a 600m1 z odpowiednimprzellczeniem r'*rymaganych iloSci

pr zy zachow aniu p ozo stalych parametr6w.

Pakiet 1, pozycjal
Czy Zamawiajqcy dopuSci marker chirurgiczny sterylny, pakowany pojedynczo i pakowany w opakowaniu

zbiorczym a'50 sztuk?
OdpowiedZ - tak

Pakiet l, pozycja2ai2b
Czy Z;amawiaj4cy dopuSci dren wielokanalikowy do ran (rurkowy), wykonany z silikonu medycznego o

naJryzszej biokompatybilnosci, w caloSci kontrastuj4cy w RTG, o przekoju jak na zdjgcitt, bez spinki do

-o.o*unia, pakowinypodw6jnie (folia, folia-papier), sterylny, a'l szl,,w tozmiarze25ry!l x 400mm ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
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OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet l, pozycja3
czy zamiwiaj4cy dopusci dren z trokarem aluminiowym, pozostaly opis zgodny zslwz?
Odpowied2 - zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja4
Czy Zamiwiaj4cy dopuSci liczniki igiel pakowane pojedynczo zprzeliczeniem iloSci na 192 sztuki?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 6, pozycjal
Czy Zaiawiaj4cy dopuSci spodenki do kolonoskopii wykonane z wl6kniny polipropylenowej o gramafrrze

409m2?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 6, pozycja2
Czy Zamiwiaj4cy dopugci koszule pacjenta rvykonan4 z wl6kniny polipropylenowej o gfamat:urze 40glm2?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 6, pozycia2
Czy Zamawiai4cy dopuSci koszule w kolorze granatowym?

OdpowiedZ - nie, kolory jasne, pastelowe

Pakiet 6, pozycja3
Czy Zamiwiajqcy dopuSci koc ogrzewajqcy jednorazowego u2ytku; warstwy zewngltzne wykonane z wl6kniny

poiipropylen#rj ZS- glm' w tolorach ,i"iotry- i niebieskim, warstwa wewngtrzna z poliestru 80glm2, z

prresry.lu-i na caLej-powierzchni, zapobiegaj4cymi przemieszczaniu sig element6w poszczeg6lnych warstw;

izvvy ulrrad1wigkowe;'niepalny, mozliwoSe podgrzania w urz4dzeniu podgrzewaj4cym, nie zawiera lateksu'

Rozmiar 110 x 210 cm?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

Pakiet 6, pozycja3
Czy Zaiawiaj4cy dopuSci koc ogrzewaj qcy jedtorazowego uZytku; warstwy zewngtrzne urykonane z batdzo.

migttie; wl6kniny Spunlace 40 glm' * totori" biatym, warstwa wewngtrzna z poliestru 50glm2, zprzeszyciami

na'calq powierichni, zapobiigaj4cymi przemieszczatiu sig element6w poszczeg6lnych warstw; szwy

ultradZwiglowe. Produkt bezlatekiowy.Molnapodgtzat w urzqdzeniu podgrzewajqcym' Rozmiar 110 x 210

cm?
OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSIWZ

Pakiet 6, pozycja 4 - Czy Zamawiaj4cy wydzieli w/w pozycjg do osobnego pakietu, co pozwoli na zlolenie

wigkszej iloSci konkurencyjnych ofert?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisarni SIW Z

Pakiet 11, pozycja I - Czy Zamawiaiqcy dopuSci rgkawice

chabrowym/fioletowym bez polimeryzacii od strony roboczej,

najmniej 3 substancje chemiczne -min.2 poziom ochrony?

OdpowiedZ - tak

teksturowane na kofcach palc6w, w kolorze

chlorowane od wewn4trz, przebadane na co
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