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Jastrzębie - Zdrój, 17.01.2019 r.

BZP.38.382-4.16.19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy
części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej - powtórzenie BZP.38.382-4.19
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 17.01.2019 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 6 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF kabla.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 6 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp.

Nazwa towaru

Kabel 10-cio odprowadzeniowy do EKG ELI
250
1.

Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk

który otrzymuje brzmienie:
Lp.

1.

Nazwa towaru

Kabel 10-cio odprowadzeniowy do EKG ELI
250
Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk
nr katalogowy HP10BI-4 lub równoważny

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 7 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF kabla.
Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 7 poz. 1 i 3
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 7 wydzieli
pozycje: 1 i 3 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na
złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym
będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytki do rejestratora
długotrwałych zapisów ciśnienia tętniczego krwi CR07 dla osób dorosłych – rozmiar średni (2535cm).
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 7 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3.

Mankiet do rejestratora długotrwałych zapisów
ciśnienia tętniczego krwi CR07 dla osób
dorosłych - rozmiar średni.(23-35cm) Firmy
Aspel

który otrzymuje brzmienie:

3.

Mankiet do rejestratora długotrwałych zapisów
ciśnienia tętniczego krwi CR07 dla osób
dorosłych - rozmiar średni.(23-35cm) Firmy
Aspel
lub
Mankiet wielokrotnego użytku do
rejestratora długotrwałych zapisów ciśnienia
tętniczego krwi CR07 dla osób dorosłych –
rozmiar średni (25-35cm)

Pytanie nr 5 dot. Pakietu 17 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF czujnika.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca do dnia złożenia oferty może nie należeć do
grupy kapitałowej. Natomiast w dniu publikacji na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert może już przynależeć, bądź do tego dnia dołączyć do grupy kapitałowej. W związku z
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tym, oświadczenie to zgodnie z SIWZ i Ustawą Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
Pytanie nr 7 dot. Pakietu 15 poz. 8
Zamawiający wymaga ” Uszczelki zewnętrzne do trokara 10 mm EJ 449255 lub równoważny” w
ilości 55szt.
Czy Zamawiający dopuści uszczelki zewnętrzne do trokara 10 mm pakowane zbiorczo po 20szt?
Jeśli tak prosimy o zaokrąglenie ilości podzielnej przez 20.
Odpowiedź
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 15 w poz. 8 w kolumnach „J.m.” i
„Ilość” zmienia zapis z:

J.m.

Ilość

Szt.

55

Który otrzymuje brzmienie:
J.m.

Ilość

Op.

3

Pytanie nr 8 dot. Pakietu 15 poz. 10
Zamawiający wymaga ” Uszczelki do drenów do pompy PG 052 lub równoważny „
Czy Zamawiający zechce wydzielić pozycje do odrębnego pakietu?
Dreny wymagane przez Zamawiającego z poz.nr 1 dostarczane są z zapasem wymaganych z poz.10
uszczelek, w ilości 10szt.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9 dot. Pakietu 1 poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji dłuższego przewodu – długość 3,0m,
przy pozostałych parametrach bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10 dotyczy wzoru umowy
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Projekt umowy- §8 pkt. 1a
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części
niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1a projektu umowy
zamiast zwrotu „ wartości umowy brutto” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części
umowy”
Wskazanie 8% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do
szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami
umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu
Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco
wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym
razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie
uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w
sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy
natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c.,
odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz
„zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej
treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może
sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest
ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który
byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia
społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie
prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej
się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od
umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda
ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11 dotyczy wzoru umowy
Projekt umowy- §9 pkt. 2c
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 9 ust. 2c. Proponowany zapis umowny jest obejściem art.
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek
zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości
poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w
sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1
pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i
wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten
sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może
prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej
gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według
własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest
niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12 dot. wzoru umowy
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Projekt umowy- §9 pkt. 2e
Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku
niezrealizowania całości zamówienia w wymaganym okresie, od wyrażenia zgody przez wykonawcę.
W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać
przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia
niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13 dot. Pakietu 3 poz. 1
Prosimy o padnie numery katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co
umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1.

Kabel główny do wielorazowego
czujnika do pomiaru SpO2 do
pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO,

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.

Kabel główny do wielorazowego
czujnika do pomiaru SpO2 do
pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO,
nr katalogowy Masimo/2017 lub
równoważny

Pytanie nr 14 dot. Pakietu 3 poz. 2
Prosimy o padnie numery katalogowego czujnika obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co
umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2.

Klips na palec do wielorazowego
czujnika do pomiaru SpO2 do
pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO,

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.

Klips na palec do wielorazowego
czujnika do pomiaru SpO2 do
pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO,
nr katalogowy Masimo/1863 lub
równoważny
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Pytanie nr 15 dot. Pakietu 3 poz. 3
Prosimy o padnie numery katalogowego czujnika obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co
umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3.

Wielorazowy czujnik saturacji Rainbow –
Masimo SET DCI – dc 12 do pomiaru min.
SpCO oraz Sp Med. do pulsoksymetru
RADICAL – 7, czujniki oryginale lub
równoważne pracujące w technologii Masimo
SET Rainbow

który otrzymuje nowe brzmienie:

3.

Wielorazowy czujnik saturacji Rainbow –
Masimo SET DCI – dc 12 do pomiaru min.
SpCO oraz Sp Med. do pulsoksymetru
RADICAL – 7, czujniki oryginale lub
równoważne pracujące w technologii Masimo
SET Rainbow, nr katalogowy Masimo/2202
lub równoważny

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 2 Formularz Oferty pakietów, które nie
dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej
objętość.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w
przedmiotowym postępowaniu w Załączniku nr 2 Formularz oferty Wykonawca wypełnia tylko tabele
do tych pakietów, na które składa ofertę, pozostałe tabele mogą zostać usunięte z Formularza.
Pytanie nr 17 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 4 poprzez dodanie zastrzeżenia o treści:
„Zamawiający oświadcza, że wartość niewykorzystania nie przekroczy 20% wartości umowy.”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 18 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 7 i 8 wzoru umowy w następujący
sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją
niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5
ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku
nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
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Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509
k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 19 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 9 i 10.
Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być
podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego
kształtowania umów.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do §4 ust.10 następującego sformułowania:
„Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 14 dni”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21 dot. wzoru umowy
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust.1 wzoru umowy w następujący sposób: „Strony
ustalają, ze w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary
umowne:
a) w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 1% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować towary
o złej jakości oraz towary nie posiadające deklarowanych właściwości
c) w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy realizowanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy.
d) – wykreślony
e) – wykreślony”
Ostatni podpunkt stawia Wykonawcę w bardzo złej sytuacji, gdyż każde rozwiązanie umowy (nawet z
winy Zamawiającego) spowoduje naliczenie kar umownych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 22 dot. wzoru umowy
W związku z zapisem § 4 ust. 10 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu
majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.
Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2018 r oraz oświadczenie jeśli
stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 23 dot. wzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
a) w wysokości 8% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia w
przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować przedmioty umowy o złej jakości, przedmioty
umowy nie posiadające deklarowanych właściwości oraz przedmioty umowy w ilości niezgodnej z
zamówieniem;
c) w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej / wadliwej części dostawy, jednak nie mniej
niż 50 złotych oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej / wadliwej części
dostawy, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany
wadliwego przedmiotu umowy;
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10 Zamawiający
naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;
e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1,5% wartości
niezrealizowanej części umowy brutto;
f) za opóźnienie w wymianie wadliwych środków na pełnowartościowe w terminie o którym mowa w
§ 4 ust. 5, w wysokości 0,5% wartości brutto tych środków za każdy dzień opóźnienia, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w
taki sposób, że:
- usuwa pozycję nr 10 w pakiecie nr 15 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ tj. zmienia zapisy z:

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Pakiet nr 15 – Oprzyrządowanie do laparoskopu, kraniotomu i dermatomu i shevera artroskopowego firmy Aesculap i oleje.

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.

Wartość
netto

netto

[PLN]

[PLN]

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Zestaw drenów do pompy
płuczącej, wielorazowych,
silikonowych do sterylizacji w
autoklawie PG 052 lub
równoważny
Dreny do odsysania, silikonowe
PG 573 lub równoważny
Dren silikonowy, wielorazowy bez
opcji podgrzewania CO2,
sterylizowalny w autoklawie PG
014 lub równoważny
Filtry antybakteryjne do
insuflatora – opakowanie 25 szt.
PG 019 lub równoważny
Zawory silikonowo – ceramiczne
do trokara 5,5 mm EJ 570P lub
równoważny
Zestawy silikonowo – ceramiczne
do trokara 10 mm EJ 571 P lub
równoważny
Uszczelki zewnętrzne do trokara
5,5 mm
Uszczelki zewnętrzne do trokara
10 mm EJ 449255 lub
równoważny
Uszczelki redukcyjne do trokarów
10/5 mm EJ 640 P lub
równoważny

Uszczelki do drenów do pompy
10. PG 052 lub równoważny

11.
12.

13.
14.
15.

Kabel monopolarny do narzędzi
laparoskopowych, wielorazowy
GN 202 lub równoważny
Zatyczki silikonowe do zaworu
luer
Kabel do elektrody neutralnej
jednorazowej do diatermii
chirurgicznej GN 300 lub
równoważny
Olej do konserwacji narzędzi
chirurgicznych
Olej do wiertarki
neurochirurgicznej firmy Aesculap

Szt.

8

Szt.

5

Szt.

5

Op.

1

Szt.

40

Szt.

40

Szt.

40

Op.

3

Szt.

30

Szt.

20

Szt.

4

Szt.

60

Szt.

3

Szt.

12

Szt.

8

VAT

Wartość
brutto

Producent
i nazwa handl
owa/

[%]

[PLN]

Producent
i nr
katalogowy

Razem
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Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jedn.

Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

Producent
i nazwa handlowa/

Nazwa i nr
dokumentu

netto

[PLN]

[%]

[PLN]

Producent

dopuszczającego

i nr katalogowy

do obrotu
i używania*

[PLN]

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Zestaw drenów do pompy płuczącej,
wielorazowych, silikonowych do sterylizacji w
autoklawie PG 052 lub równoważny
Dreny do odsysania, silikonowe PG 573 lub
równoważny
Dren silikonowy, wielorazowy bez opcji
podgrzewania CO2, sterylizowalny w autoklawie
PG 014 lub równoważny
Filtry antybakteryjne do insuflatora – opakowanie
25 szt. PG 019 lub równoważny
Zawory silikonowo – ceramiczne do trokara 5,5
mm EJ 570P lub równoważny
Zestawy silikonowo – ceramiczne do trokara 10
mm EJ 571 P lub równoważny
Uszczelki zewnętrzne do trokara 5,5 mm
Uszczelki zewnętrzne do trokara 10 mm EJ
449255 lub równoważny
Uszczelki redukcyjne do trokarów 10/5 mm EJ
640 P lub równoważny
Kabel monopolarny do narzędzi
laparoskopowych, wielorazowy GN 202 lub
równoważny

Szt.

8

Szt.

5

Szt.

5

Op.

1

Szt.

40

Szt.
Szt.

40
40

Op.

3

Szt.

30

Szt.

4

Zatyczki silikonowe do zaworu luer
Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej do
diatermii chirurgicznej GN 300 lub równoważny

Szt.

60

Szt.

3

Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych
Olej do wiertarki neurochirurgicznej firmy
Aesculap

Szt.

12

Szt.

8
Razem

- w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 19 „Informacje dodatkowe” pkt.
19.15 zmienia zapis z:
„Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych na pakiety nr: 3 (poz. 3), 7 (poz.
1), 14 (poz. 1, 4, 6-7), 15 (poz. 1-6, 8-11,13).”
który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych na pakiety nr: 3 (poz. 1, 2, 3), 6,
7 (poz. 1), 14 (poz. 1, 4, 6-7), 15 (poz. 1-6, 8-11,13)”
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 17.01.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 3 – Akcesoria do
czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO) po zmianach z dnia
17.01.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 6 – Kable EGK 7)
po zmianach z dnia 17.01.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 7 – Kable do
aparatu holtera, do monitora ekg, mankiety do pomiaru ciśnienia holtera RR-Aspel) po zmianach z
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dnia 17.01.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 15 –
Oprzyrządowanie do laparoskopu, kraniotomu i dermatomu i shevera artroskopowego firmy
Aesculap i oleje ) po zmianach z dnia 17.01.2019 r.
Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako
integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
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