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                             Pytania i Odpowiedzi

Dotyczy : postępowania przetargowego  na zakup i dostawę Wyrobów medycznych. Nr sprawy 
                 ZP,PN / 10  / 2008r.

Zamawiający odpowiada na zadane pytania mianowicie:
zadanie nr 1 - Drobny sprzęt medyczny
Pytanie : Zwracamy sie z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 następujących pozycji do odrębnego pakietu,
                    pakietów :
                    - poz. nr 78 -Poszwa bawełniana 160cm x 210cm;
                    - poz. nr 80- Poszwa na poduszkę bawełniana 70cmx 80 cm;
                    - poz. nr.81- Prześcieradło bawełniane 160cm x 2310 cm;
                    - poz. nr 81a – Prześcieradło jednorazowego użytku 210cm x 130 cm;
                    - poz. nr 82 – Prześcieradło operacyjne zielone 210 x 60 cm;
                    - poz. nr 97 – Szyna do palców aluminiowa : - 40cm x 5 cm , 40 cm x 2 cm, Kramera 100x10cm 
Odpowiedź : Ze względu  na niewielkie ilości poszczególnych pozycji zamawiający nie wydzieli w/w
                     pozycji do odrębnego zadania.
 Pytanie:Czy zamawiający w poz.103 miał na myśli szczoteczki cytologiczne umożliwiające
               pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy
               transformacji ?.
Odpowiedź : Tak
Pytanie : Czy zamawiający miał na myśli szczoteczki cytologiczne sterylne ?.
Odpowiedź : Tak
Pytanie :Czy wymienione szczoteczki do wymazów cytologicznych powinny posiadać odpowiednie
               rekomendacje instytucji i towarzystw specjalistycznych  oraz czy wykonawca powinien
               udokumentować skuteczność szczoteczek poprzez badania kliniczne ?.
Odpowiedź :Nie .
Pytanie :Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r § 3 pkt 1 oraz
              Dyrektywą 93/42/EW oferent powinien przedstawić certyfikat CE łącznie z deklaracją
              zgodności( a nie certyfikat lub deklarację) pozwalająca na na identyfikację konkretnego
              wyrobu dopuszczonego do obrotu na terytorium RP ?
Odpowiedź :Tak . Wykonawca powinien przedstawić certyfikat wraz z deklaracją zgodności.
Pytanie  : Prosimy o zmianę w formularzu cenowym poprzez wprowadzenie obok numeru
                 katalogowego także nazwy producenta w celu identyfikacji oferowanego wyrobu.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów formularza.
Pytanie :Czy zamawiający wydzieli z zadania nr 1 poz.103 szczoteczki do pobierania wymazów
              cytologicznych do odrębnego pakietu.
Odpowiedź : Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do odrębnego zadania.
Pytanie :Prosimy o stworzenie odrębnych zadań i sklasyfikowanie produktów według CPV:
              a)CPV-33194000-6 urządzenia i przyrządy do transfuzji o infuzji ( poz.63 i 64),
              b)CPV 33141310-6 strzykawki (poz. 94),
              c)CPV 33141200-2 szczoteczki do wymazów cytologicznych i wzierniki ginekologiczne
                 (poz. 103 i 123),
             d) CPV 33141611-6 worki do dobowej zbiórki moczu (poz. 120 i 121),
             e) CPV 18111000-0 czepki,fartuch ,ochraniacze na obuwie ( poz.14,15,22 i 23).
Odpowiedź : Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do odrębnych zadań.
zadnie nr 3 - Materiały opatrunkowe
Pytanie :Czy należy zaoferować opaski pakowane pojedynczo z zapinką znajdującą się wewnątrz
              opakowania i stanowiąca jej integralna część w poz.5 i 6 ?.
Odpowiedź : Tak
Pytanie :Czy można zaoferować opaski o czasie wiązania 5-6 minut  lub szybkowiążące 3 minuty w
               poz.7,8 i 9 ?.
Odpowiedź : Tak. Opaski o czasie wiązania 5-6 minut .
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Pytanie :Czy Zamawiający wymaga w poz.7,8 i 9,aby gaza nośna w opaskach gipsowych była
               obustronnie pokryta gipsem medycznym , co podnosi komfort pracy z opaską oraz
               zwiększa wytrzymałość opatrunku ? .
Odpowiedź : Tak
Pytanie :Czy należy zaoferować opaski pakowane pojedynczo w opakowaniu umożliwiającym
              pełną identyfikację produktu poz.10,11 i 12 ? .
Odpowiedź : Tak
Pytanie :Czy można zaoferować przylepiec poz.14 w odcinkach po 9,2mb ? .Prosimy o podanie
              jego szerokości.
Odpowiedź : Tak  o długości 9,2 mb szerokości 50 mm.
Pytanie :Czy zamawiana wata opatrunkowa poz.19 winna zawierać minimum 70 % bawełny,co
              zapewni jej  optymalną chłonność ? .
Odpowiedź : Tak
Pytanie :Czy zamawiający w poz. 9 dopuści opaskę gipsowa o roz.15 cm x 3 m?
Odpowiedź : Nie dopuszcza
Pytanie :Czy w poz.15 zamawiający dopuści  przylepiec tkaninowy o roz. 9,14m x 50 mm?.
Odpowiedź : Nie dopuszcza
Pytanie :Czy zamawiający w poz.16-18 dopuści przylepiec włókninowy pokryty warstwą kleju
              akrylowego o długości 9,14m lub 5 m z przeliczeniem na wymaganą ilość ?.
Odpowiedź : Nie 
Pytanie :Czy zamawiający w poz.20 dopuści opatrunek jałowy o roz. 7,5cm x 20 cm w
              opakowaniach a,10 szt z przeliczeniem na wymaganą ilość ? .
Odpowiedź : Nie i nie wydzieli odrębnego pakietu.
Pytanie :Czy zamawiający w poz.22 wymaga bezszwowego dzianego rękawa  opatrunkowego o
              długości 20 mb i szerokości 24 cm?.
Odpowiedź :Tak i  jednocześnie zmienia ilość zamawianej pozycji z 20 szt  na 2 sztuki.
Pytanie :Czy zamawiający w poz.23 dopuści opatrunki do tamponady o roz.5 cm x 5 m?.
Odpowiedź : Tak dopuszcza
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  z zadania nr  poz.2,21,22,25,27,29,30 i
               utworzenie nowego zadania 3A ? .
Odpowiedź : Nie wyraża zgody.
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi zgodę w poz.15 zaoferowanie przlepca tkaninowego o dł.5 m z
              jednoczesnym przeliczeniem ilości ? .
Odpowiedź : Nie wyraża zgody
 Pytanie : Czy zamawiający w poz 26 dopuści opatrunek do mocowania kaniul o wymiarach 
                8 cm x 5,8 cm ? .
Odpowiedź Tak dopuszcza
Zadanie nr 4 – Osprzęt do laparoskopu
Pytanie :Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia oferty częściowej w zadaniu nr 4 lub wyłączenia
             z ww. zadania poz.2 – klipsy tytanowe i utworzenie odrębnego zadania np. 4A .Biorąc pod uwagę 
,że
             jedynym kryterium jest cena utworzenie odrębnego pakiety zawierającego w/w pozycje ,pozwoli
             oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapisy SIWZ - wzór umowy   §   2.ust 6, Formularz ofertowy  
Pytanie :W związku z rozbieżnymi zapisami prosimy o uściślenie ,czy wymagany przez
              zamawiającego termin płatności wynosi 21 czy 30 dni ?.
Odpowiedź : Termin płatności wynosi 30 dni liczonego od dnia otrzymania faktury.
Pytanie:Czy zamawiający zgodzi się na zmianę § 3 i nadanie następującej treści „ W przypadku
             zwłoki w realizacji zamówienia jednostkowego Zamawiający może domagać się od
            Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości o,1 % wartości netto niezrealizowanego w
             terminie zamówienia jednostkowego lub jego części za każdy dzień zwłoki. W przypadku
             odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę
             odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w
              wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy”.

                                                                                       3



Odpowiedź : Nie wyraża zgody.
Pytanie :dotyczy § 3 ust 2.” Z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci kary w
               wysokości 20 % ceny oferty brutto określonej w § 2 ust 5. Z uwagi na to ,że wysokość kar
               umownych jest bardzo wysoka zwracamy się z prośba o obniżenie ich do wysokości powszechnie
               stosowanej 10 % .
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie : SIWZ. W związku z faktem ,że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest  czynnością
               zobowiązująca w rozumieniu prawa cywilnego( a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy
               potwierdzić ,że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty
               przetargowej wskazujące,iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania ,podpisania
               i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie
               umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania
               zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Odpowiedź : Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający uzna Pełnomocnictwo ogólne , w
                       którym pełnomocnik jest upoważniony do składania i podpisania oferty w imieniu
                       Wykonawcy.  
Zadanie nr 1 – Drobny sprzęt medyczny
Pytanie : Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.11 zgłebnika dojelitowego w rozmiarze 
               Ch 8 dł.130 cm ? 
Odpowiedź : Tak dopuszcza Ch 8 odł.1300 mm.
Pytanie:Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.16 drenu z trokarem odł. 400 mm ? .
Odpowiedź:Tak dopuszcza dł.400 mm
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi  w poz. 26 i 27 igły Pen na zmianę jednostki ze szt na opakowania (opak
              a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?
Odpowiedź : Nie 
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi  w poz. 36 kieliszki do leków na zmianę jednostki ze szt na opakowania
              (opak a,70 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?
Odpowiedź : Nie
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi  w poz. 44 łopatka drewniana na zmianę jednostki ze szt na opakowania
              (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?
Odpowiedź : Nie
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi  w poz. 55 ochraniacze foliowe na zmianę jednostki ze szt na opakowania
              (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?
Odpowiedź : Tak
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi  w poz. 56 ostrza wymienne na zmianę jednostki ze szt na opakowania
              (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?
Odpowiedź : Tak
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi  w poz. 94  strzykawki j.u. do tbc  na zmianę jednostki ze szt na
              opakowania (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?.
Odpowiedź : Tak
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi  w poz. 98 szkiełka podstawowe  z końcówką matowaną zmianę jednostki
              ze szt na opakowani (opak a,50 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?.
Odpowiedź : Nie
Pytanie :Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 125 zestawu do lewatywy
               mikrobiologicznie czystego ? .
Odpowiedź : Tak

Proszę o potwierdzenie otrzymania 
pisma ,wysyłając kartkę na  nr 
faksu 048 6740040

Otrzymano dn. .......................................
                                       (pieczęć i podpis)  
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