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

BZP.38.382-24.16.20

Dotyczy:

Jastrzębie - Zdrój, 07.07.2020 r.

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-24.20.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.07.2020 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 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu 6
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 6 poz 2 i 3 umożliwi to nam wtedy złożenie
konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. Pakietu 2 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 2 pozycja 2 zmienia zapis z :

2.

Mankiet do automatycznego pomiaru
ciśnienia, standardowy dla dorosłych
w rozmiarze 33-47 cm ,
kompatybilny
z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM
8000 firmy MINDRAY,

na:

2.

Mankiet do automatycznego pomiaru
ciśnienia, standardowy dla dorosłych
w rozmiarze 33-47 cm lub 34-47 cm ,
kompatybilny
z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM
8000 firmy MINDRAY,

Pytanie nr 3 dot. Pakietu 4 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga czujnika ze zintegrowanym kablem 3m wpinanym bezpośrednio do
monitora?
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie
wymaga czujnika ze zintegrowanym kablem 3m wpinanym bezpośrednio do monitora.
Pytanie nr 4 dot. Pakietu 11
Czy kabel i odprowadzenia mają być rozłączne czy zintegrowane?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 11 zmienia zapis z :
Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z
monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny
+ odprowadzenia
1.

Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

na:
Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z
monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny
+ odprowadzenia rozłączne
1.

Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

Pytanie nr 5 dot. Pakietu 24 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający wymaga czujnika z kablem krótkim i adaptera przedłużającego w wersji
rozłącznej?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 24 poz 1 i 2 zmienia zapis z :
Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii
z kablem i krótkim
przewodem/przedłużką i adaptera/
przedłużką min. 2 m do pulsoksymetru
model 7500 firmy NONIN, klips na palec
1. dla dorosłych
Miękki czujnik do pomiaru
pulsoksymetrii z kablem i krótkim
przewodem przedłużą i adaptera /
przedłużką min. 2 m, do pulsoksymetru
model 7500 firmy NONIN, miękki klips
2. na palec dla dorosłych
na:
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1.

2.

Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii
z kablem i krótkim
przewodem/przedłużką i adaptera/
przedłużką min. 2 m w wersji rozłącznej
do pulsoksymetru model 7500 firmy
NONIN, klips na palec dla dorosłych
Miękki czujnik do pomiaru
pulsoksymetrii z kablem i krótkim
przewodem przedłużą i adaptera /
przedłużką min. 2 m, w wersji rozłącznej
do pulsoksymetru model 7500 firmy
NONIN, miękki klips na palec dla
dorosłych

Pytanie nr 6 dot. Pakietu 31 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35/44cm
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 31 pozycja 2 zmienia zapis z :
Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla
dorosłych, kompatybilny z monitorem
INFINITY DELTA Dräger, rozmiar, rozm
23-33cm/43cm (+ - 3cm) lub 25,3 – 34,3
cm, lub 25-35cm/45 cm złącze nowego
typu nr katalogowy MP00929 lub
2. równoważne
na:

2.

Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla
dorosłych, kompatybilny z monitorem
INFINITY DELTA Dräger, rozmiar, rozm
23-33cm/43cm (+ - 3cm) lub 25,3 – 34,3
cm, lub 25-35cm/45 cm lub 25-35/44 cm
złącze nowego typu nr katalogowy
MP00929 lub równoważne

Pytanie nr 7 dot. Pakietu 31 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach: 20-26 cm (S), 14-20 cm (XS), 10-14 (XXS) lub
8-15 cm (XXS)
Prosimy o podanie jakie złącza mają posiadać mankiety ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8 dot. Pakietu 31 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 46-66 cm lub 44-55 cm
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Prosimy o podanie jakie złącza mają posiadać mankiety ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9 dot. Pakietu 31 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie adaptera o długości 2,5 m lub 3m
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10 dot. Pakietu 31 poz. 6
Prosimy o wydzielenie poz. 6 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu
większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11 dot. Pakietu 35 poz. 1-3
Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w
postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność
ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12 dot. Pakietu 56
Prosimy o podanie, czy chodzi o przewody wpinane do modułu Mortara AM12?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 56 zmienia zapis z :
Kabel 10-cio odprowadzeniowy do
EKG ELI 250 c, 280
Typ zakończenia po stronie pacjenta:
1. wtyk
na:
Kabel 10-cio odprowadzeniowy do
EKG ELI 250 c, 280
Typ zakończenia po stronie pacjenta:
wtyk. Przewody wpinane do
1. modułu Montara AM12.
Pytanie nr 13 dot. Wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14 dot. Wzoru umowy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do
wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu
uregulowania przez niego płatności.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 15 dot. Wzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
1.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 10% 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 opóźnionej w realizacji lub wadliwej części dostawy,
jednak nie mniej niż 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji
dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy oraz więcej niż 10% wartości
brutto opóźnionej w realizacji lub wadliwej części;

d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% 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 3% wartości
niezrealizowanej części umowy brutto;
f)

za opóźnienie w wymianie wadliwych środków na pełnowartościowe w terminie o którym
mowa w § 5 ust. 4 i 5, w wysokości 0,5% wartości brutto tych środków za każdy dzień
opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto środków podlegających wymianie.

Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 16 dot. Pakietu 4 poz 3
Czy Zamawiający wymaga , Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – silikonowy czy typu klips na
palec?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 4 poz. 3 zmienia zapis z :
Czujnik do pulsoksymetru DOLPHIN
MEDICAL 2100 miękki silikonowy klips na
palec dla dorosłych
3. Czujnik z połączeniem do kabla.
na:
Czujnik do pulsoksymetru DOLPHIN
MEDICAL 2100 miękki silikonowy klips na
palec dla dorosłych lub wielokrotnego
użytku – silikonowy
3. Czujnik z połączeniem do kabla.
Pytanie nr 17 dot. Pakietu 5 poz 1
Czy Zamawiający dopuści Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typu
Novametrix, długość 3 m.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 5 poz.1 zmienia zapis z :
Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model
520A firmy NOVAMETRIX – klips na palec z
kablem przedłużką w całości o długości 2,5 – 3,3 m
lub klips i kabel rozłącznie – dł. czujnika do 90 cm,
dł przedłużki do 3 m, Czujnik zakończony wtykiem
1 do aparatu Oxypleth
na:
Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model
520A firmy NOVAMETRIX – klips na palec z
kablem przedłużką w całości o długości 2,5 – 3,3 m
lub klips i kabel rozłącznie – dł. czujnika do 90 cm,
dł przedłużki do 3 m, lub Czujnik SPO2
wielokrotnego użytku -klips na palec dla
dorosłych typu Novametrox, długość 3 m Czujnik
1 zakończony wtykiem do aparatu Oxypleth
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Pytanie nr 18 dot. Pakietu 1 poz 2
Czy Zamawiający dopuszcza długość kabla 2,2m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 1 poz. 2 zmienia zapis z :

2.

Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika
pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m lub 2,4
m lub 305 cm, kompatybilny z czujnikami nr
kat. MS17522

na:

2.

Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika
pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m lub 2,4
m lub 305 cm, lub 2,2 m kompatybilny z
czujnikami nr kat. MS17522

Pytanie nr 19 dot. Pakietu 6 poz 3
Czy Zamawiający dopuszcza długość kabla 3.0m
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20 dot. Pakietu 10 poz 1,2 i 3
Czy kable i czujniki są w technologii Nellcor OxiMax, czy OxiSmart?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 10 poz. 1, 2 i 3 zmienia zapis z :
Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB
190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9
m działający w technologii Nellcor, nr
1. katalogowy M301024 lub równoważny
Klips na palec do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB
190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9
2 m
Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do kardiomonitora IPM 12
3 , działający w technologii Nellcor
na:
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Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB
190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9
m działający w technologii Nellcor
OxiMax, nr katalogowy M301024 lub
1. równoważny

2

Klips na palec do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB
190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9
m działający w technologii Nellcor OxiMax

3

Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do kardiomonitora IPM 12
, działający w technologii Nellcor OxiMax

Pytanie nr 21 dot. Pakietu 11
Czy Zamawiający wymaga kabli z połączeniem jednorzędowym, czy dwurzędowym między kablem
głównym, a odprowadzeniami pacjenta?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 11 zmienia zapis z :
Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z
monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny
+ odprowadzenia rozłączne,
1.

Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

na:
Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z
monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny
+ odprowadzenia rozłączne, połączenie
jednorzędowe
1.

Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

Pytanie nr 22 dot. Pakietu 22 poz 2
W urządzeniu wymienia się czujniki w komplecie po 2 sztuki na raz. Czy Zamawiający potrzebuje 6
kompletów po 2 sztuki, czy 6 czujników, czyli 3 komplety po 2 sztuki?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 22 poz. 2 zmienia zapis z :
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Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego
Giraffe
firmy
GE
Healthcare,
nr
2. katalogowy OOM112 lub równoważny
Szt.

6

na:
Szt.
Sensor tlenowy do inkubatora
lub
zamkniętego Giraffe firmy GE
Kpl
6
Healthcare,
nr
katalogowy (po 2 szt w lub
2. OOM112 lub równoważny
opakowaniu) 3
Pytanie nr 23 dot. Pakietu 28
Czy Zamawiający posiada urządzenia w technologii Nellcor OxiMax, czy Nellcro OxiSmart?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 28 zmienia zapis z :
Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru
VS 800 firmy MINDRAY działający w
1. technologii Nellcor
Klips na palec do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru
VS 800 firmy MINDRAY działający w
2. technologii Nellcor
Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
Moduł saturacji w monitorach VS i PM
3. Mindray działający w technologii Nellcor
Klips na palec do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
4. działający w technologii Nellcor
Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY
5. działający w technologii Nellcor
Klips na palec do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY
6. działający w technologii Nellcor
na:
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Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru
VS 800 firmy MINDRAY działający w
1. technologii Nellcor OxiMax
Klips na palec do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru
VS 800 firmy MINDRAY działający w
2. technologii Nellcor OxiMax
Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
Moduł saturacji w monitorach VS i PM
Mindray działający w technologii Nellcor
3. OxiMax
Klips na palec do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
4. działający w technologii Nellcor OxiMax
Kabel główny do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY
5. działający w technologii Nellcor OxiMax
Klips na palec do wielorazowego czujnika
do pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY
6. działający w technologii Nellcor OxiMax
Pytanie nr 24 dot. Pakietu 29 poz 3
Czy zamawiający wymaga kabli głównych EKG z wtyczką 6, czy 12 pinową?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 29 poz. 3 zmienia zapis z :
Przewód główny EKG trójżyłowego
kompatybilnego z kardiomonitorami PM
3. 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY
na:

3.

Przewód główny EKG trójżyłowego z
wtyczką 6, kompatybilnego z
kardiomonitorami PM 8000 i PM 9000 firmy
MINDRAY

Pytanie nr 25 dot. Pakietu 57 poz 3
Dla jakiego rodzaju pacjenta są przeznaczone czujniki: dorosły, dziecko, niemowlęta? Mocowanie
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czujnika ma być za pomocą taśmy z klejem typu 3M, czy delikatnej pianki bezklejowej?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 57 poz. 3 zmienia zapis z :
Czujniki jednorazowe
(jednopacjentowy) Spo2, typ
Masimo do monitora GE
Healthcare B105 kompatybilny z przewodem
3
w poz. 2
na:
Czujniki jednorazowe
(jednopacjentowy) Spo2 dla
niemowląt, mocowanie
czujnika za pomocą
delikatnej pianki
bezklejowej, typ Masimo do
monitora GE Healthcare B105
-kompatybilny z przewodem
w poz. 2

3

Pytanie nr 26 dot. Pakietu 58 poz 3
Jaką technologię czujników posiadają urządzenia Zamawiającego: COMEN digital, Nellcor OxiMax,
Masimo LNCS, czy Masimo M-LNCS?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 58 poz. 3 zmienia zapis z :
czujnik SpO2 wielorazowy typu klips dla
dorosłych do kardiomonitorów Comen
3
serii C
na:

3

czujnik SpO2 wielorazowy typu klips dla
dorosłych do kardiomonitorów COMEN
analogowy serii C

Pytanie nr 27 dot. Pakietu 58 poz 6
Czy czujniki temperatury mają oporność 10K czy 2.252K?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 58 poz. 6 zmienia zapis z :
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6

czujnik temperatury powierzchniowy dla
dorosłych wielorazowy do
kardiomonitorów Comen serii C

6

czujnik temperatury powierzchniowy dla
dorosłych wielorazowy do
kardiomonitorów Comen serii C,
oporność 10k

na:

Pytanie nr 28 dot. Pakietu 1 poz 1
Czy Zamawiający wymaga czujnika w technologii Masimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej
perfuzji, dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 29 dot. Pakietu 1 poz 2
Producent kabla w technologii Masimo SET z połączeniem LNCS przewidział kable w dwóch
długościach – 305 cm, i 150 cm, czy w związku z tym Zamawiającym będzie wymagał kabla w
technologii Masimo SET o powyższych długościach?
Czy Zamawiający będzie wymagał od oferenta autoryzowanego serwisu na terenie Polski?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 30 dot. Pakietu 3
Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający będzie wymagał czujnika w technologii GE Trusignal?
Producent oryginalnych czujników do pulsoksymetrii do monitora Cardiocap firma GE przewiduje
czujniki bezpośrednie (łącznie z kablem) o dł. 4 m, czy Zamawiający będzie wymagał takiego
czujnika?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 31 dot. Pakietu 34 poz 3
Czy w związku z tym, ze producent czujników Masimo SET firma Masimo Corporation wycofała z
produkcji czujniki z połączeniem LNOP, Zamawiający będzie wymagał Czujnik saturacji Masimo,
LNCS NeoPt-3 SofTouch ? i RD SET NeoPt, jednopacjentowy dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylny,
opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po przetarciu
alkoholem, czujnik RD SET NeoPt opakowane folia papier z dodatkowymi elementami
zwiększającymi adhezję czujnika, 6 szt. Na czujnik,
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie 34 poz. 3 zmienia zapis z :
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Czujnik saturacji Masimo, LNOP NeoPt-3
SofTouch i RD SET NeoPt, jednopacjentowy
dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylny,
opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia
lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po
przetarciu alkoholem, czujnik RD SET NeoPt
opakowane folia papier z dodatkowymi
elementami zwiększającymi adhezję
3. czujnika, 6 szt. Na czujnik,
na:
Czujnik saturacji Masimo, LNOP NeoPt-3
SofTouch i RD SET NeoPt, jednopacjentowy
dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylny,
opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia
lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po
przetarciu alkoholem, czujnik RD SET NeoPt
opakowane folia papier z dodatkowymi
elementami zwiększającymi adhezję
czujnika, 6 szt. Na czujnik, lub Czujnik
saturacji Masimo RD SET NeoPt,
jednopacjentowy dla dzieci poniżej 1kg,
nie sterylny, opakowanie a 20 szt.
Wykonany bez użycia lateksu naturalnego,
podlega rewitalizacji po przetarciu
alkoholem, czujnik RD SET NeoPt
opakowane folia papier z dodatkowymi
elementami zwiększającymi adhezję
3. czujnika.
Pytanie nr 32 dot. Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych
związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na
podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia,
że do czasu ustania ww. okoliczności łączna
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar
umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2
KC.
W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie
żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących
przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających
z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli
jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem
(importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie
zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności
kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji.
Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:
„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych
związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność
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odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych),
ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 33 dot. Dotyczy postanowień siwz i 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 34 dot. Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 8 i 9 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 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 35 dot. Dotyczy postanowień siwz i 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 36 dot. Dotyczy postanowień siwz i 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 8 % 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.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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W związku z powyższą zmianą Zamawiający postanowił zmienić w treści SIWZ, następujące
zapisy:
a) w pkt. 11.2. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-24.20.
Pakiet nr ……….
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 10.07.2020r. o godz. 10:30 i opatrzyć nazwą i dokładnym
adresem Wykonawcy.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-24.20.
Pakiet nr ……….
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 10.07.2020r. o godz. 12:00 i opatrzyć nazwą i dokładnym
adresem Wykonawcy.
b) w pkt. 11.5. SIWZ z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Biurze Zamówień Publicznych na XI piętrze w
pokoju nr 19 i zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line pod adresem:
https://www.wss2.pl/strona.php?id=31 w dniu 10.07.2020 r., o godzinie 10:30.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Biurze Zamówień Publicznych na XI piętrze w
pokoju nr 19 i zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line pod adresem:
https://www.wss2.pl/strona.php?id=31 w dniu 10.07.2020 r., o godzinie 12:00.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1 Akcesoria do
kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I w technologii MASIMO - 2) po zmianach z dnia
07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2 Mankiety do
pomiaru ciśnienia) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 4 Czujniki do
pulsoksymetrów 2100 i 2150 firmy DOLPHIN MEDICAL) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 5 Czujniki do
pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 10 Akcesoria do
czujnika do pomiaru SpO2do pulsoksymetru NPB 190, IPM 12 firmy Biameditek) po zmianach z dnia
07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 11 Kable EKG 1)
po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
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- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 22 Sensory
tlenowe do aparatury medycznej 3) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 24 Czujniki do
pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 28 Akcesoria do
czujników do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 oraz monitorów PM 8000 i MEC - 1200 firmy
MINDRAY) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 29 Kable EKG do
kardiomonitorów MEC - 1200 oraz PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY) po zmianach z dnia
07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 31 Mankiety do
nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 34 Czujniki do
pulsoksymetru - typ MASIMO) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 56 Kable EKG 8)
po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 57 Akcesoria do
kardiomonitora GE Healthcare B105) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 58 Akcesoria do
kardiomonitora COMEN SERIA C5) po zmianach z dnia 07.07.2020r.;
- SIWZ po zmianach z dnia 07.07.2020r.
Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy
traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem
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