BZP/38/383 -13/16

Jastrzębie-Zdrój, 08.03.2016r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawy wyrobów medycznych (w
tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku – powtórka II)” BZP/38/38313/16

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na
zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu 1 poz.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o długości 50cm?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 1 – poz.2 - Cewniki do
odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,
Z:
„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami
bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia
cewnika tzn. zmrożona, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku lub konektorze lub cewniki do
odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. Jednostkowym, sterylny,- rozmiar:
ch06/40cm, ch08/40cm, ch10/40cm, ch12/60cm, ch14/60cm, ch16/60cm, ch18/60cm (według potrzeb
zamawiającego)”
na zapis:
„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami
bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia
cewnika tzn. zmrożona, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku lub konektorze lub cewniki do
odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. Jednostkowym, sterylny,- rozmiar:
ch06/40cm, ch08/40cm, ch10/40cm, ch12/60cm, ch14/60cm, ch16/60cm, ch18/60cm (według potrzeb
zamawiającego) lub - rozmiar: ch12/50cm, ch14/50cm, ch16/50cm, ch18/50cm (według potrzeb zamawiającego).”

Pytanie nr 2 dot. Pakietu 1 poz.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników pakowanych podwójnie w opakowanie folia-folia?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Pytanie nr 3 dot. Pakietu 1 poz.10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o długości 40cm i 50cm?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 1 – poz.2 - Cewniki do
odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,
Z zapisu:
„Dren brzuszny wykonany z silikonowanego, optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału:
rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40cm (do wyboru przez zamawiającego) - rozmiar: ch26, ch28, ch30, ch32,
ch34,ch 36, - o długości 40 cm lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego) Każdy rozmiar możliwy do zamówienia
w wersji z trzema lub siedmioma otworami.”

Na zapis:
„Dren brzuszny wykonany z silikonowanego, optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału:

rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40cm lub 50 cm (do wyboru przez zamawiającego) - rozmiar: ch26, ch28,
ch30, ch32, ch34,ch 36, - o długości 40 cm lub 50 cm lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego) Każdy rozmiar
możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami.”

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez
udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że
dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 6
W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być
przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów
medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami
wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty (zapis w § 2 ust. 4 wzoru umowy).
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli
pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskie w systemie burta-burta, czyli
wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce ?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu 1 poz.1
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 40cm dla rozmiaru CH 04, spełniające pozostałe
wymagania SIWZ?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 1 – poz.1 - Cewniki do
odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,
Z zapisu:
„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami
bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia
cewnika, sterylny o długości 40cm, rozmiar Ch 05, i dług. 30cm dla rozm. Ch04 cewnik ma posiadać barwne i
numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, lub
cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op. jednostkowym.”
Na zapis:
„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami
bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia
cewnika, sterylny o długości 40cm, rozmiar Ch 05, i dług. 30 cm lub 40 cm dla rozm. Ch04 cewnik ma posiadać
barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na

opakowaniu, lub cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op.
jednostkowym.”
Pytanie nr 10 dot. Pakietu 2 ,3 poz.1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby butelki posiadały element w kształcie harmonijki?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 11 dot. Pakiet 2,3 poz.1.
Czy Zamawiający dopuści butelki w opakowaniach foliowych?
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 2 – poz.1 - Pojemnik do
odsysania ran I oraz Pakiet 3- poz.1 - Pojemnik do odsysania ran II
Z zapisu:
A:
„Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 400 ml
(skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko
do podwieszania butelki.”
Na zapis:
„Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 400 ml
(skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier lub w opakowaniu foliowym, złącze trójstopniowe z zatyczką,
butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.”
B:
Z zapisu;
„Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 250 ml
(skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko
do podwieszania butelki.”
Na zapis:
„Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 250 ml
(skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier lub w opakowaniu foliowym, złącze trójstopniowe z zatyczką,
butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.”

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 08.03.2016 r.
(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 1 - Cewniki do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu,
L.p.

Nazwa towaru

1.

„Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem
centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie
przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika, sterylny
o długości 40cm, rozmiar Ch 05, i dług. 30 cm lub 40 cm dla rozm. Ch04
cewnik ma posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze
cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, lub cewniki do
odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym na op.
jednostkowym
Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem
centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie
przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika tzn.
zmrożona, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku lub
konektorze lub cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku,
numerycznym na op. Jednostkowym, sterylny,- rozmiar: ch06/40cm, ch08/40cm,
ch10/40cm, ch12/60cm, ch14/60cm, ch16/60cm, ch18/60cm (według potrzeb
zamawiającego)
lub
rozmiar:
ch12/50cm,
ch14/50cm,
ch16/50cm,
ch18/50cm (według potrzeb zamawiającego).”
Dren typu Redona wykonany z medycznego PCV do drenażu ran, sterylny,
pakowany indywidualnie prosto lub zawinięty w opakowaniu - w rozmiarach: CH
08, , CH10 długość 50 cm; CH 12, CH 14, CH16, CH18, długość 70 cm lub 75 cm,

2.

3

4

5

6

Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. wąsy tlenowe dla dorosłych o kształcie
stożka powodujące rozproszenie tlenu podczas tlenoterapii zmniejszając
traumatyzację śluzówki, z drenem o długości min. 200 cm , czyste biologicznie lub
sterylne.
Cewnik Foley`a dwudrożny wykonany z lateksu obustronnie lub jednostronnie
silikonowanego, posiadający min. 2 otwory drenujące zwiększające efektywność
drenażu,
sterylny,
opakowanie
podwójne
folia/folia-papier
- rozmiar: ch08, ch10, ch12, ch14, ch16, ch18, ch20, ch22, ch24 lub CH12-CH24.
(według potrzeb zamawiającego)
Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych z zastawką antyrefluksyjną,
zapobiegającą cofaniu się moczu oraz drenem nieulegającym zaginaniu, z zatyczką,
spustowy, posiadający malejącą skalę, tylna ścianka w kolorze białym, przednia
przeźroczysta umożliwiająca lepsze odczytywanie skali, sterylny, pojemność 2 000

Ilość
sztuk

1100

51 000

2000

2300

6500

9000

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa
handlowa,
symbol
katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu*

ml. Worek do nocnej zbiórki moczu ma posiadać karbowany dren., lub dren do
dobowej zbiórki moczu z drenem odpornym na skręcanie, niekarbowanym
7

Wieszak do worków na mocz – plastikowy do worków o pojemności od 1500ml do
2000ml, do okrągłych i kwadratowych ram łóżka pacjenta.

8

Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem.

9

Zatyczki do cewników, sterylne, schodkowe.

10

Dren brzuszny wykonany z silikonowanego, optymalnie dobranej
sprężystości i giętkości materiału:
rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40cm lub 50 cm (do wyboru przez
zamawiającego)
- rozmiar: ch26, ch28, ch30, ch32, ch34,ch 36, - o długości 40 cm lub 50 cm
lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego)
Każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma
otworami.

600
3500
800

950

RAZEM:

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokument
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

.............................................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 08.03.2016 r

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 2 – Pojemnik do odsysania ran I
Lp.

1.

Nazwa towaru /opakowanie
Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w
kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 400 ml (skala co
50ml od 100ml), opakowanie folia-papier lub w opakowaniu
foliowym, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką
gwint, oczko do podwieszania butelki.

Ilość sztuk

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr dokumentu
dopuszczającego
do obrotu*

100

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2016 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 3 – Pojemnik do odsysania ran II
Lp.

1.

Nazwa towaru /opakowanie
Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie
harmonijki przy dnie butelki, sterylny 250 ml (skala co 50ml od 100ml),
opakowanie folia-papier lub w opakowaniu foliowym, złącze trójstopniowe z
zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki.

Ilość
sztuk

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

2500

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2016 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczające
do obrotu*

