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

Jastrzębie - Zdrój, 26.10.2018 r.

BZP.38.382-36.18.18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy
części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-36.18
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.10.2018 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 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 63 poz. 11
Zwracamy się z prośba o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 11 – czujnik temperatury do MR850
firmy Fisher & Paykel. Wydzielenie zmniejszy koszty zakupu Zamawiającego oraz pozwoli na
wystartowanie wyłącznemu Dystrybutorowi na Polskę tego wyrobu medycznego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,4 m
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 1 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2.

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

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.

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

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 7 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,4 m
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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 „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

3.

Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika
pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m,
kompatybilny z czujnikami w poz. 1,2, nr kat.
MS17522 lub równoważny

który otrzymuje nowe brzmienie:

3.

Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika
pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m lub 2,4
m, kompatybilny z czujnikami w poz. 1,2, nr kat.
MS17522 lub równoważny

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 7 poz. 6
Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu lub usunięcie jej ze specyfikacji, gdyż kabel ten
nie jest już produkowany i nie ma na rynku zamiennika
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5 dot. Pakietu 12
Prosimy o podanie, czy chodzi o kabel rozłączny czy nierozłączny?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga kabla
głównego z odprowadzeniami czyli kabla rozłącznego.
Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 22
Prosimy o podanie czy chodzi o kable rozłączne czy nierozłączne?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga kabla
głównego z odprowadzeniami czyli kabla rozłącznego.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 33 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 2,5 m
Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 33 poz. 4
Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu
większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 37 poz. 1
Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu
większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 54 poz. 5
Prosimy o zweryfikowanie nr katalogowego podanego w formularzu
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 63 poz. 11
Prosimy o wydzielenie pozycji 11 do osobnego zadania, 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 nr 64 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie rozmiarów: XS 10-14 cm, S 14-20 cm, M 25-35 cm, L 33 – 47 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 64 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,4 m
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 64 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 2,5 m
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
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w pakiecie nr 64 w poz. 6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

Dren NIPC, dla noworodków, długość 2,4 m
kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA
Dräger,
6

Nr katalogowy: 2870298 lub równoważne

który otrzymuje nowe brzmienie:
Dren NIPC, dla noworodków, długość 2,4 m lub

2,5 m,
kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA
Dräger,
6

Nr katalogowy: 2870298 lub równoważne

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 7 poz. 4, 5, 6
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Czujniki, jak również kable pośrednie
Masimo LNOP zostały wycofane i są już niedostępne.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów do automatycznego pomiaru ciśnienia,
standardowy dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm. Reszta bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 2 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

3.

Mankiet do automatycznego pomiaru
ciśnienia, standardowy dla dorosłych w
rozmiarze 23-35 cm kompatybilny
z kardiomonitorami MP 30 i M 3 firmy
PHILIPS

który otrzymuje nowe brzmienie:

3.

Mankiet do automatycznego pomiaru
ciśnienia, standardowy dla dorosłych w
rozmiarze 23-35 cm lub 25-35 cm,
kompatybilny
z kardiomonitorami MP 30 i M 3 firmy
PHILIPS
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Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów do automatycznego pomiaru ciśnienia,
standardowy dla dorosłych w rozmiarze 33-47 cm. Reszta bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 2 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
Mankiet do automatycznego pomiaru
ciśnienia, standardowy dla dorosłych w
rozmiarze > 35 cm, kompatybilny
2.

z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000
firmy MINDRAY,

który otrzymuje nowe brzmienie:
Mankiet do automatycznego pomiaru
ciśnienia, standardowy dla dorosłych w
rozmiarze 33-47 cm , kompatybilny
2.

z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000
firmy MINDRAY,

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 11 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (
Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 11 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy
1. Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m

który otrzymuje nowe brzmienie:
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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,

nr

katalogowy

1. M301024 lub równoważny

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 19 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (
Massimo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 19 poz. 1
Czy kabel ma pasować do urządzenia Mortara?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 19 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.

Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy
MDS

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.

Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy
MDS pasujący do urządzenia Mortara, nr
katalogowy 21O62SI lub równoważny

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 20 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF sensora.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 20 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.

Sensor tlenowy do respiratora Galileo Gold firmy
Hamilton
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który otrzymuje nowe brzmienie:

1.

Sensor tlenowy do respiratora Galileo Gold firmy
Hamilton, nr katalogowy E-17 lub równoważny

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 20 poz. 2
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF sensora.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 20 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2.

Sensor tlenowy do respiratora Stephanie firmy
Stephan

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.

Sensor tlenowy do respiratora Stephanie firmy
Stephan, nr katalogowy E-10/0 lub równoważny

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 21 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF sensora.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 21 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
Sensor tlenowy do:
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,
- respiratora Evita Dura 2,
- respiratora Evita XL,
- respiratora Babylog 8000

1.

firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn.
kompatybilne z aparaturą firmy Drager,
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który otrzymuje nowe brzmienie:
Sensor tlenowy do:
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,
- respiratora Evita Dura 2,
- respiratora Evita XL,
- respiratora Babylog 8000
firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn.
kompatybilne z aparaturą firmy Drager, nr

katalogowy 6850645 lub równoważny

1.

Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 22 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 22 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX
model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o
długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 74 cm 130 cm.

1. Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

który otrzymuje nowe brzmienie:
Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX
model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o
długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 74 cm 1. 130 cm.
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Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra, nr

katalogowy DX2395I
równoważny

+

DX3CI

lub

Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 23 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF sensora
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 23 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
Sensor tlenowy do aparatu do znieczulenia
ogólnego Excell 210 firmy Ohmeda.

1.

Typ respiratora przy aparacie 7000,

który otrzymuje nowe brzmienie:
Sensor tlenowy do aparatu do znieczulenia
ogólnego Excell 210 firmy Ohmeda.
Typ respiratora przy aparacie 7000, nr
1.

katalogowy OOM101 lub równoważny

Pytanie nr 26 dot. Pakietu nr 23 poz. 2
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF sensora.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 23 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2.

Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego
Giraffe firmy GE Healthcare,

który otrzymuje nowe brzmienie:
Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego
Giraffe
firmy
GE
Healthcare,
nr
2.

katalogowy OOM112 lub równoważny
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Pytanie nr 27 dot. Pakietu nr 30 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości
pinów we wtyczce. 6 czy 12 pinów ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 30 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.

Przewód główny EKG trójżyłowy
do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY,

który otrzymuje nowe brzmienie:
Przewód główny EKG trójżyłowy
do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY,
1.

6 pinów we wtyczce

Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 34 poz. 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości
pinów we wtyczce. 8 czy 12 pinów ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 34 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.

Czujnik pusoksymetru dla dorosłych, miękki
sylikonowy klips na palec,

który otrzymuje nowe brzmienie:
Czujnik pusoksymetru dla dorosłych, miękki
sylikonowy klips na palec, 8 pinów we
1.

wtyczce

Pytanie nr 29 pot. Pakietu nr 35 poz. 3
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 35 wydzieli
pozycje: 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.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 37 poz. 1
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 37 wydzieli
pozycje: 1 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 31 dot. Pakietu nr 37 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 37 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.

Kabel do monitora ekg typ MoniCard Standard ,
5 odprowadzeniowy firmy Aspel,

który otrzymuje nowe brzmienie:
Kabel do monitora ekg typ MoniCard Standard ,
5 odprowadzeniowy firmy Aspel, nr
1.

katalogowy 071100036 lub równoważny

Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 54 poz. 5
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości
pinów we wtyczce.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 54 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

5.

Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr
kat980903143171 lub równoważny
Zakończenie klamra,

który otrzymuje nowe brzmienie:
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5.

Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr
kat980903143171 lub równoważny
Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce,

Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 54 poz. 5
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości
odprowadzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 54 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

5.

Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr
kat980903143171 lub równoważny
Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce,

który otrzymuje nowe brzmienie:
Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr
kat980903143171 lub równoważny
Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce, 3
5.

odprowadzenia,

Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 54 poz. 5
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy
chodzi o kabel kompletny czy rozdzielny.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 54 w poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr
kat980903143171 lub równoważny
Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce, 3
5.

odprowadzenia

który otrzymuje nowe brzmienie:

5.

Kable EKG do kardiomonitora CM6, VM8 nr
kat980903143171 lub równoważny
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Zakończenie klamra, 12 pinów we wtyczce, 3

odprowadzenia, kabel kompletny

Pytanie nr 35 dot. Pakietu nr 64 poz. 3, 4, 5, 6
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 64 wydzieli
pozycje: 3,4,5,6 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 36
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:
Podtrzymujemy 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
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 37 dot. Pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 2 mankietów w rozmiarach: poz. 1 26-33cm; poz. 2
33-41cm; poz. 3 26-33cm.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 38 dot. Pakietu nr 2 poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji mankietu w rozmiarze 25-35cm, przy
pozostałych parametrach bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 16.
Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 13 poz. 2, 3, 4, 5
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje kabli jednoczęściowych całkowitych ( tzn. od
aparatu do pacjenta) czy też samych przewodów pacjenta ( podłączanych do kabla głównego, który to
jest podłączany do aparatu) ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
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w pakiecie nr 13 w poz. 2, 3, 4, 5, w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr
1 do SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2

Kabel EKG, 3 – odprowadzeniowy, złącze z przewodem
głównym 5 – pinowe, pin podwójny,
Nr katalogowy MP 03411 lub równoważne

3

Kabel EKG 3 - odprowadzeniowy, złącze z przewodem
głównym 6 – pinowe, pin pojedynczy
Nr katalogowy MP03401 lub równoważne
Kabel EKG 5- odprowadzeniowy 5 żyłowy, złącze z
przewodem głównym 6-pinowe, pin pojedynczy,

4

Nr katalogowy: MP 03403 lub równoważny

5

Kabel EKG 5- żyłowy, złącze z przewodem główym 5pinowe, pin podwójny,
Nr katalogowy: MP 03413 lub równoważne

który otrzymuje nowe brzmienie:
Kabel EKG, 3 – odprowadzeniowy, złącze z przewodem
głównym 5 – pinowe, pin podwójny, przewód pacjenta
podłączany do kabla głównego
2

Nr katalogowy MP 03411 lub równoważne
Kabel EKG 3 - odprowadzeniowy, złącze z przewodem
głównym 6 – pinowe, pin pojedynczy, przewód pacjenta
podłączany do kabla głównego

3

Nr katalogowy MP03401 lub równoważne
Kabel EKG 5- odprowadzeniowy 5 żyłowy, złącze z
przewodem głównym 6-pinowe, pin pojedynczy,
przewód pacjenta podłączany do kabla głównego

4

Nr katalogowy: MP 03403 lub równoważny
Kabel EKG 5- żyłowy, złącze z przewodem główym 5pinowe, pin podwójny, przewód pacjenta podłączany
do kabla głównego

5

Nr katalogowy: MP 03413 lub równoważne

Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 29 poz. 1-6
Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej technologii czujników i kabli: M tech czy Nellcor
Oximax?
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 29 w poz. 1-6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 do pulsoksymetru
1.

VS 800 firmy MINDRAY.
Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 do pulsoksymetru

2.

VS 800 firmy MINDRAY
Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY

3.

Moduł saturacji w monitorach VS i PM Mindray
Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 kompatybilnego

4.

z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 kompatybilnego

5.

z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY
Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 kompatybilnego

6.

z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY

który otrzymuje nowe brzmienie:
Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 do pulsoksymetru
VS 800 firmy MINDRAY działający w
1.

technologii Nellcor

2.

Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 do pulsoksymetru
VS 800 firmy MINDRAY działający w
technologii Nellcor
Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 kompatybilnego
z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY

3.

Moduł saturacji w monitorach VS i PM Mindray
działający w technologii Nellcor

4.

Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 kompatybilnego
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z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
działający w technologii Nellcor
Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 kompatybilnego
5.

z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY
działający w technologii Nellcor
Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO2 kompatybilnego

6.

z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY
działający w technologii Nellcor

Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 34 poz. 2, 3
Prosimy o podanie zakończenia po stronie pacjenta: zatrzask czy klamra?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 34 w poz. 2-3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

2.

Kabel EKG trójżyłowy kompatybilny z
defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS

3.

Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z
defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.

Kabel EKG trójżyłowy kompatybilny z
defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS,
zakończenie po stronie pacjenta: klamra

3.

Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z
defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS,
zakończenie po stronie pacjenta: klamra

Pytanie nr 42 dot. Pakietu 54 poz. 5
Prosimy o podanie ilości odprowadzeni kabla.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 33.
Pytanie nr 43 dot. Pakietu nr 54 poz. 5
Ze względu na niemożność ustalenia wymaganego kabla po podanym numerze kat 980903143171,
prosimy o jego zweryfikowanie bądź podanie bardziej szczegółowych informacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 34.
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Pytanie nr 44 dot. Pakietu nr 54 poz. 5
Czy wymagany kabel ma mieć wtyczkę jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 45 dot. wzoru 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. 1aprojektu 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.

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

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 46 dot. wzoru 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 47 dot. wzoru 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 48 dot. Pakietu nr 19 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 19 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

1.

Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy
MDS pasujący do urządzenia Mortara

który otrzymuje nowe brzmienie:
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1.

Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy
MDS pasujący do urządzenia Mortara, nr
katalogowy 21O62SI lub równoważny

Pytanie nr 49 dot. Pakietu nr 48 poz. 14
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów technicznych kabla,
jaki należy zaoferować w pozycji 14. Czy ma to być pojedynczy kabel z 1 krokodylkiem, czy ma być
to kabel z 2 lub 3 krokodylkami?
Odpowiedź
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 48 w poz. 14 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
14.

Przewód z krokodylkiem

który otrzymuje nowe brzmienie:

14.

Przewód z krokodylkiem (kabel z dwoma
krokodylkami)

Pytanie nr 50 dot. Pakietu nr 48 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który w pozycji nr 15 zaoferuje
„Samoprzylepne elektrody EMG 32 x 22 mm(100 szt.).”
Odpowiedź
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 48 w poz. 15 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:

15.

Samoprzylepne elektrody EMG 20 x 20 mm(100
szt.)

który otrzymuje nowe brzmienie:

15.

Samoprzylepne elektrody EMG 20 x 20 mm(100
szt.) lub Samoprzylepne elektrody EMG 32 x 22
mm (100 szt.)

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w
następujący sposób:
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- w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 19 „Informacje dodatkowe” po pkt.
19.14 dodaje pkt. 19.15 w brzmieniu:
„Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych na pakiety nr: 7 (poz. 3-6), 9
(poz. 3), 11 (poz. 1), 13, 14, 15 (poz. 3-6), 19-21, 22 (poz. 2), 23, 27, 33 (poz. 1, 2, 4), 35, 37 (poz. 1),
38, 39 (poz. 2-4), 49 (poz. 1-3, 7, 8,13, 17-20), 55 (poz. 1, 4, 6-7), 56, 57 (poz. 1-6, 8-11, 13), 60, 61,
62 (poz. 8), 64 (poz. 3-6)”
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- 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
26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2 – Mankiety do
pomiaru ciśnienia) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 7 – Akcesoria do
kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I w tchnologii MASIMO - 1) po zmianach z dnia
26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 11 – Akcesoria do
czujnika do pomiaru SpO2do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek) po zmianach z dnia
26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 13 – Kable EKG 2
do kardiomonitora Infinity Delta firmy Dräger I) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 19 – Kable
pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 20 – Sensory
tlenowe do aparatury medycznej 1) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 21 – Sensory
tlenowe do aparatury medycznej 2) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 22 – Kable EKG
6) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 23 – Sensory
tlenowe do aparatury medycznej 3) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 29 – Akcesoria do
czujników do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 oraz monitorów PM 8000 i MEC - 1200
firmy MINDRAY) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 30 – Kable EKG
do kardiomonitorów MEC - 1200 oraz PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY) po zmianach z dnia
26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 34 – Akcesoria do
defibrylatora HeartStart XL) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 37 – Kable do
aparatu holtera, do monitora ekg, mankiety do pomiaru ciśnienia holtera RR – Aspel) po zmianach
z dnia 26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 48 – Części i
akcesoria do aparatu EMG) po zmianach z dnia 26.10.2018 r.
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- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 54 – Części
zamienne do kardiomonitora Hp 78352C, VM8 oraz defibrylatora Agilent) po zmianach z dnia
26.10.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 64 – Akcesoria
do pulsoksymetru INFINITY DELTA firmy Dräger II ) po zmianach z dnia 26.10.2018 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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