ZP-18-003BN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 25.01.2018 r.
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
Nr sprawy: ZP-18-003BN
W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących
odpowiedzi:
Pyt. 1 Pakiet nr 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z zastawka antyzwrotną pełniącą rolę filtra hydrofobowego
w rozmiarach. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Rozmiar kaniuli
(GAUGE)
14 G
16 G
17 G
18 G
20 G
22 G
24 G

Rozmiar cewnika
w mm
2,20 x 45
1,70 x 45
1,50 x 45
1,20 x 45
1,20 x 38
1,00 x 32
0,80 x 25
0,70 x 19

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pyt. 2 Pakiet nr 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na mocz o długości drenu 90 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z
SIWZ.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pyt. 3 Pakiet nr 4
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka z zaworem poprzecznym typu „T”?
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.
Dyrektora SPSKM
Pyt. 4 Pakiet nr 4
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka z nazwą producenta bezpośrednio na worku?
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.
Pyt. 5 Pakiet nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli z 4 paskami RTG?
Odp.: Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Oceniany będzie
przedmiot zamówienia posiadający 3 i więcej pasków kontrastujących.
Pyt. 6 Pakiet nr 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o następujących parametrach:
Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w 4
paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposażony w teflonowa zastawkę do
wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Logo
producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące
rozmiary i przepływy : 24G (0,7)/19mm przepływ 20ml/min, 22G (0,9)/25mm przepływ 36ml/min, 20G
(1,1)/32mm przepływ 60ml/min, 18G (1,3)/45mm przepływ 90ml/min, 17G (1,5)/45 przepływ 125ml/min, 16G
(1,7)/45mm przepływ 180ml/min, 14G (2,1)/45 przepływ 270ml/min
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pyt. 7 Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści: Rurka tracheotomijna w rozmiarze 8.0; 8.5; 9.0; 9.5 wykonana z medycznego PCV,
silikonowana, przeźroczysta o zwiększonym poślizgu dla cewników, z mankietem niskociśnieniowym z linią
1

ZP-18-003BN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

widoczną w promieniach RTG, z mankietem niskociśnieniowym, balonikiem kontrolnym rozmiar rurki,
wyraźnie wskazującym stan mankietu i atraumatycznie zakończonym mandarynem, sterylna.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 8 Pakiet nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści: Rurka tracheotomijna wykonana z medycznego PCV, silikonowana, o zwiększonym
poślizgu dla cewników, z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarze: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0
sterylna, z balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki, wyraźnie wskazującym stan mankietu. Rurka
z zaoblonym końcem (wyprofilowanym) i zaworkiem zamykającym balonik kontrolny.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 9 Pakiet nr 1 poz. 2
Pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga rurek w zakresie rozmiarów 6,0 – 10,0 co 0,5mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w zakresie rozmiarów 6,0 – 10,0 co 0,5mm.
Pyt. 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli
wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz
z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu
Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą,
niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza
brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Odp.: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentu
zawierającego wykaz firm należących do grupy kapitałowej, bowiem Wykonawca musi się odnieść
wyłącznie do uczestników postępowania .
Pyt. 11 Pakiet nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne wykonane z medycznego PCV pokrytego silikonem?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pyt. 12 Pakiet nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z rozmiarem umieszczonym na skrzydełkach, z opisem
umieszczonym na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pyt. 13 Pakiet nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania staz jednorazowych w min. 2 kolorach?
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.
Pyt. 14 Pakiet nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne posiadające wytłoczony rozmiar na opakowaniu jednostkowym
oraz nadrukowany kształt i rozmiar ostrza na opakowaniu zbiorczym?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pyt. 15 Pakiet nr 6 poz. 1
2
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m ?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pyt. 16 Pakiet nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

2

ZP-18-003BN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Z uwagi na ograniczony dostęp do dokumentacji przetargowej w dniu 25.01.2018 r. co zostało
spowodowane awarią sieci w siedzibie Zamawiającego Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia
ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści SIWZ.
Termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ upłynął 20.01.2018 r.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień
31.01.2018 r. godz.: 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 09:30
Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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