BZP/38/383 -13/16

Jastrzębie-Zdrój, 09.03.2016r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawy wyrobów
medycznych (w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku –
powtórka II).” BZP/38/383-13/16.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop dla dorosłych, gdzie głowica wykonana została ze stali
nierdzewnej, co jest parametrem zdecydowanie korzystniejszym dla Zamawiającego?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop, gdzie długość drenu razem z lirą wynosi ok. 71 cm? Jest to
standardowa długość stetoskopów internistycznych.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji stetoskopu? Prawidłowa sterylizacja stetoskopu to
trudne zadanie ze względu na brak możliwości prostego demontażu elementów. Producenci stetoskopów
nie zalecają stosowania sterylizatorów. Sterylizatory
termiczne są wykluczone z powodu elementów z
tworzyw. Jeżeli to konieczne
najpewniejszym rozwiązaniem jest użycie jałowego, jednorazowego
sprzętu do dezynfekcji.słuchawek lekarskich nie należy sterylizować, autoklawować ani zanurzać w
żadnych płynach, koniecznie unikać kontaktu z rozpuszczalnikami oraz olejami.Dezynfekcje stetoskopu
przeprowadzamy delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.
Odp.
Zamawiający zmienia zapis
Stetoskop dla dorosłych.

w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 8–-

z zapisu:
„Stetoskop dla dorosłych wyposażony w dwustronną głowicę aluminiową, ze specjalną membraną Ø
44 mm zapewniającą doskonały odsłuch, ciepłe obwódki dzięki płaskiemu kształtowi, wykonana z
miekkiego tworzywa zapewniają lepsze przyleganie do skóry, długość całkowita: 74 cm, w komplecie z
parą dodatkowych oliwek i zapasową membraną, bezlateksowy. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.”

Na zapis:
„Stetoskop dla dorosłych wyposażony w dwustronną głowicę aluminiową lub głowicą wykonaną ze
stali nierdzewnej, ze specjalną membraną Ø 44 mm zapewniającą doskonały odsłuch, ciepłe obwódki
dzięki płaskiemu kształtowi, wykonana z miekkiego tworzywa zapewniają lepsze przyleganie do skóry,
długość całkowita: 74 cm lub długość drenu razem z lirą 71 cm , w komplecie z parą dodatkowych oliwek
i zapasową membraną, bezlateksowy. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. Lub dezynfekcja stetoskopu
prowadzona delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.”
Pytanie nr 2 dot. Pakietu 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop neonatologiczny, gdzie głowica wykonana została ze stali
nierdzewnej, co jest parametrem zdecydowanie korzystniejszym dla Zamawiającego ?

Czy Zamawiający dopuści stetoskop neonatologiczny o średnicy membrany 28 mm z ciepłą obwódką?
Jest to standardowa średnica dla stetoskopów neonatologicznych.
Czy Zamawiający dopuści stetoskop neonatologiczny o średnicy lejka 22 mm z ciepłą obwódką? Jest to
standardowa średnica dla stetoskopów neonatologicznych.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop, gdzie długość drenu razem z lirą wynosi ok. 71 cm? Jest to
standardowa długość stetoskopów.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji stetoskopu? Prawidłowa sterylizacja stetoskopu to
trudne zadanie ze względu na brak możliwości prostego demontażu elementów. Producenci stetoskopów
nie zalecają stosowania sterylizatorów. Sterylizatory termiczne są wykluczone z powodu elementów z
tworzyw. Jeżeli to konieczne
najpewniejszym rozwiązaniem jest użycie jałowego, jednorazowego
sprzętu do dezynfekcji.
Słuchawek lekarskich nie należy sterylizować, autoklawować ani zanurzać w żadnych
płynach,
koniecznie unikać kontaktu z rozpuszczalnikami oraz olejami.
Dezynfekcje stetoskopu przeprowadzamy delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu
izopropylowego.
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 9–Stetoskop neonatologiczny
Z zapisu:
„Stetoskop Neonatologiczny z precyzyjną podwójną głowicą dla noworodków i niemowląt. Mała,
precyzyjna, dwustronna głowica wykonana z aluminium dla nowododków i niemowląt, specjalna
membrana o średnicy Ø 24 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią, lejek o średnicy Ø 17,5
mm, długość cakowita: 69 cm, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana.
Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.”
Na zapis:
„Stetoskop Neonatologiczny z precyzyjną podwójną głowicą dla noworodków i niemowląt. Mała,
precyzyjna, dwustronna głowica wykonana z aluminium lub ze stali nierdzewnej dla nowododków i
niemowląt, specjalna membrana o średnicy Ø 24 mm lub 28 mm, z płaską przylegającą do ciała
powierzchnią lub z ciepłą obwódką, lejek o średnicy Ø 17,5 mm lub 22 mm, długość cakowita: 69 cm lub
długość drenu razem z lirą 71 cm, w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana.
Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. Lub dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem
nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.”
Pytanie nr 3 dot. Pakietu 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop, gdzie długość drenu razem z lirą
wynosi ok. 71 cm? Jest to standardowa długość stetoskopów.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji stetoskopu ? Prawidłowa sterylizacja stetoskopu to
trudne zadanie ze względu na brak możliwości prostego demontażu elementów. Producenci stetoskopów
nie zalecają stosowania sterylizatorów. Sterylizatory termiczne są wykluczone z powodu elementów z
tworzyw. Jeżeli to konieczne
najpewniejszym rozwiązaniem jest użycie jałowego, jednorazowego
sprzętu do dezynfekcji. słuchawek lekarskich nie należy sterylizować, autoklawować ani zanurzać w
żadnych płynach, koniecznie unikać kontaktu z rozpuszczalnikami oraz olejami.
Dezynfekcje stetoskopu przeprowadzamy delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu
izopropylowego.
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w (Załączniku nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy) Pakiet 10–Stetoskop dla dzieci.
Z zapisu:

„Stetoskop dla dzieci z dwustronną głowicą dla niemowląt i dzieci. Lekka głowica wykonana ze stali
nierdzewnej, specjalna membrana o średnicy Ø 32 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią,
lejek o średnicy Ø 23,5 mm,długość cakowita: 69 cm,w komplecie z parą dodatkowych oliwek i
zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.”
Na zapis:
„Stetoskop dla dzieci z dwustronną głowicą dla niemowląt i dzieci. Lekka głowica wykonana ze stali
nierdzewnej, specjalna membrana o średnicy Ø 32 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią,
lejek o średnicy Ø 23,5 mm, długość cakowita: 69 cm lub długość drenu razem z lirą 71 cm,w komplecie
z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. Lub
dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem nasączonym 70% roztworem alkoholu
izopropylowego.”

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
(Pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET 8 – Stetoskop dla dorosłych
L.p.

Nazwa towaru

1.

Stetoskop dla dorosłych wyposażony w dwustronną
głowicę aluminiową lub głowicą wykonaną ze stali
nierdzewnej, ze specjalną membraną Ø 44 mm
zapewniającą doskonały odsłuch, ciepłe obwódki dzięki
płaskiemu kształtowi, wykonana z miekkiego tworzywa
zapewniają lepsze przyleganie do skóry, długość całkowita:
74 cm lub długość drenu razem z lirą 71 cm , w komplecie
z parą dodatkowych oliwek i zapasową membraną,
bezlateksowy. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. Lub
dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem
nasączonym roztworem 70% alkoholu izopropylowego.”

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*

10

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 9 – Stetoskop neonatologiczny
L.p.

Nazwa towaru

1.

Stetoskop Neonatologiczny z precyzyjną podwójną głowicą
dla noworodków i niemowląt. Mała, precyzyjna, dwustronna
głowica wykonana z aluminium lub ze stali nierdzewnej dla
nowododków i niemowląt, specjalna membrana o średnicy Ø 24
mm lub 28 mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią lub
z ciepłą obwódką, lejek o średnicy Ø 17,5 mm lub 22 mm,
długość cakowita: 69 cm lub długość drenu razem z lirą 71 cm,
w komplecie z parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana.
Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. Lub dezynfekcja
stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem nasączonym
70% roztworem alkoholu izopropylowego.”

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*

10

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 10– Stetoskop dla dzieci
L.p.

Nazwa towaru

1.

Stetoskop dla dzieci z dwustronną głowicą dla niemowląt i dzieci. Lekka
głowica wykonana ze stali nierdzewnej, specjalna membrana o średnicy Ø 32
mm, z płaską przylegającą do ciała powierzchnią, lejek o średnicy Ø 23,5 mm,
długość cakowita: 69 cm lub długość drenu razem z lirą 71 cm,w komplecie z
parą dodatkowych oliwek i zapasowa membrana. Możliwość sterylizacji w temp.
134 st. Lub dezynfekcja stetoskopu prowadzona delikatnym materiałem
nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.”

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*

10

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

