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Katowice, dnia 19.09.2017r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   sspprrzzęęttuu  mmeeddyycczznneeggoo  jjeeddnnoorraazzoowweeggoo  

uużżyyttkkuu..                                                Nr sprawy:  ZP – 17 – 084 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
Dotyczy Pakietu nr 6 

Pytanie 1) Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie wysokiej jakości systemu do zbiórki luźnego 
stolca o następujących parametrach: 
„ System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym 
o pojemności min. 45 ml oraz portu irygacyjnego do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG 
o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 
worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz 
filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia 
plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. 
W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, 
instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku.” 
Odp. Zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do 
kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, z wkładką z super-absorbentu, wykonanego 
z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego, skalowane numerycznie co 250 ml, opakowanie 

zbiorcze 10 szt? Odp. Zgodnie z SIWZ.   

Pytanie 3) Czy Zamawiający ze względu na zmianę u producenta dopuści zestaw wyskalowany do pojemności 
2100ml, opakowany sterylnie w plastikową serwetę i opakowanie folia papier, z drenem łączącym 
zabezpieczonym przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym 
spełniającym pozostałe wymogi SIWZ? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4) Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy Flextube ( elastyczna rura) do respiratora 
dla dorosłych  o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y z portami do monitorowania kapnografii, 
złącze kolankowe, kapturek zabezpieczający, mikrobiologicznie czysty? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5) Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy z rury gładkiej o średnicy 22 mm 
i długości 2,0 m.  z łącznikiem Y,  kapturkiem zamykającym, produkt sterylny? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6) Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy z rury gładkiej o średnicy 22 mm 
i długości 2,0 m.  z łącznikiem Y z portami 7,6mm,  kapturkiem zamykającym, mikrobiologicznie czysty?  
Odp. Zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 7) Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy składający się z 2 rur o długości 1,6m 
o średnicy 22mm, złącze proste 22M/22M, z kapturkiem zabezpieczającym, nierozłączalnym łącznikiem Y 
z portami 7,6mm, mikrobiologicznie czysty. Układ z zabezpieczeniem antybakteryjnym Silver Knight opartym 
na działaniu cząstek srebra na aktywność enzymatyczną bakterii (bezpieczny, szybki i skuteczny katalizator 
dezaktywujący bakterie patogeniczne i przeciwdziałający ich rozmnażaniu się; uwalnianie jonów srebra w 
małych ilościach przez dłuższy czas redukuje wzrost mikroorganizmów w układzie oddechowym i na jego 
powierzchni), zatwierdzony do stosowania do 7 dni? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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Dotyczy SIWZ i wzoru umowy: 

Pytanie 8) Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w § 4 ust. 1 projektu do 0,5 %? Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 9) Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej § 4 ust. 2 od wartości umowy 
pozostałej do realizacji. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 10) Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 4 ust. 5 projektu umowy na: „W przypadku opóźnienia 
w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na 
podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub 
rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 11) Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 6 ust. 7 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”. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

 Pytanie 12) Pakiet 1, poz.1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie silikonowego rękawa o długości 167cm, 
reszta parametrów zgodnie z SIWZ. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 13) Pakiet 2, poz.1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do pobierania 
próbek mikrobiologicznych z użyciem ssaka mechanicznego, wyposażonego w przejrzysty pojemnik 
umożliwiający ocenę wizualną wydzieliny, dodatkowo zakrętka do zabezpieczania próbki do badania, 
z uniwersalnym łącznikiem pasującym do wszystkich rozmiarów cewników, długość robocza około 370mm. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

         

 

 

 

 

 

  

Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach 

                                                                                Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 
 
 
 
 
 


