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Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53 - 55 

tel. 071 312 09 20, 312 14 98 
 

Trzebnica, 05.03.2014 r. 

Nr postępowania: ZP/4/2014 

 

Odpowiedzi 1 

 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę 

jednorazowego sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologii , zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 nr 113, poz.759 

ze zm.), odpowiada na pytania Wykonawców.  

 

Pytanie 1.Dotyczy pakietu nr  22 pozycja nr 3 

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały trzpień poniżej jego krawędzi? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga 

 

Pytanie 2.Dotyczy pakietu nr 4 

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarze S, M, L, do wyboru przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3.Dotyczy pakietu nr 12 

Czy Zamawiający dopuści igłę lędźwiową w rozmiarze 22G x 40mm? 

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4 Dotyczy  pakietu nr 22. 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby asortyment z pakietu nr 22 nie zawierał ftalanów? 

Produkty medyczne zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia 

pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały 

ftalanów. Zagrożenie dla organizmów ludzkich przez DEHP zawarte w wyrobach medycznych 

– jakkolwiek znaczące – jest w skali populacji istotnie mniejsze (ze względu na częstość 

kontaktu) niż zagrożenie stwarzane przez DEHP wprowadzane do organizmów ludzkich z 

innych źródeł (np. opakowań napojów i żywności). Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu 

umożliwi złożenie duży niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuacją finansową 

szpitala. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący ftalanów, co uzasadnia: Wcześniaki 

i noworodki jako grupa szczególnie wrażliwa   na toksyczne działanie substancji, a także późne 

następstwa kontaktu ze szkodliwymi związkami chemicznymi nie może być narażana na 

ftalany. 

 

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 2 poz.1, 4, 5 

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o wyjaśnienie czy w 

Pakiecie Nr 2 Akcesoria do Infant Flow, w tym jednorazowy układ oddechowy (poz. 1), mają 

być kompatybilne z mocowaniem kołyskowym umieszczonym na uprzęży (mocowaniu) (poz. 

4,5)? 

Odpowiedź: Tak  
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Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 2 poz.8 

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania smoczków 

(poz. 8) dla większych dzieci (powyżej 2000 g). 

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 11 

Prosimy o dopuszczenie :filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 % , 

p/wirusowej  99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o 

powierzchni 277  cm2 , poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=50 ml, medium filtracyjne 

hydrofobowe o powierzchni 5,3 cm2, przestrzeń martwa: 12 ml, opory przepływu: 1,4 cm H20 

przy 20 l/min., objętość  oddechowa Vt 50-250 ml, waga 13,5 g, filtr  ze złączem prostym, z 

portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra 

wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie 

kolorem niebieskim. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie  8. Dotyczy pakietu nr.12  

Czy Zamawiający oczekuje Igiel do nakłuć lędźwiowych z przezroczystą nasadką igły 

ułatwiającą wizualizację płynu oraz by igły były pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie 

typu blister? 

Odpowiedź: Dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr.14  

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do jałowego pobierania wydzieliny był wyposażony w 

filtr hydrofobowy zapobiega przedostaniu się śluzu do użytkownika w trakcie procedury oraz 

przetestowany filtr anty-HIV? 

Odpowiedź: Nie 

 

Pytanie 10.Dotyczy pakietu nr 16  

Czy Zamawiający czy wymaga, aby kranik z przedłużaczem  posiadał dodatkowy port 

iniekcyjny? Zastosowanie dodatkowego portu iniekcyjnego pozwala na „dostrzykiwanie” 

terapeutyku bez konieczności rozłączania całej linii. Ze względów epidemiologicznych takie 

rozwiązanie jest najbardziej optymalnym, zabezpieczającym przed zainfekowaniem linii oraz 

daje pełną szczelność systemy? 

Czy przedłużacz w kranikach ma być  wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-

etyloheksylowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburza 

rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany 

o działanie rakotwórcze, a wykazując rozpuszczalność w lipidach obecnych w osoczu krwi, 

żywieniu parenteralnym oraz nośnikach wielu leków, których infuzja może odbywać się przez 

wymienione produkty może dostawać się ich drogą do organizmu. Pragniemy nadmienić, iż 

produkty bez DEHP są powszechnie stosowane w systemach do infuzji, przyrządach do 

żywienia oraz innych produktach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 11.Dotyczy pakietu nr 18  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy z miękkim, zaokrąglonym, atraumatycznym 

końcem, zmrożoną powierzchnią która eliminuje stosowanie środków poślizgowych. 

Naprzemianlegle położone otwory minimalizują ryzyko zespołu podkradania oraz z anty - 

załamaniową konstrukcją, łącznikiem z zatyczką umożliwiającą zachowanie higieny i 

zapobiegającą refleksowi ( łącznik pasuje do pomp infuzyjnych) z nitką Rtg o długości 375 lub 

475 mm. Z możliwością  użycia do 3 tygodni 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 12.Dotyczy pakietu nr 21  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 

godziny o długości 31 cm, skalowany co 1 cm, z rozmiarem kodowanym kolorystycznie oraz 

numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi 

naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę 

na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg 

oddechowych (Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością  stosowania 

przez 7 dni, z systemem  centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania , system redukujący 

przestrzeń martwą , dodatkowy pierścień uszczelniając, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w 

zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą,  z 

silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką) 

Odpowiedź: Tak zamawiający  dopuszcza 

 

Pytanie 13.Dotyczy pakietu nr.22  poz.2 

Prosimy o wyjaśnienie czy kranik 3-drożny ma posiadać max objętość wypełnienia 0,22ml? 

Czy „kraniki trójdrożne” mają posiadać wyczuwalny i optyczny indykator pozycji 

otwarty/zamknięty? 

Czy kranik ma posiadać niezależnie obracającą się nakrętkę Luer Lock, trójramienne białe 

pokrętło obracającą się co 45 stopni w zakresie 360 stopni, przezroczystą obudowę 

umożliwiająca pełną wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. produktu, 

zabezpieczony fabrycznie koreczkami? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

 

 

Pytanie 14. Pakiet nr. 10 poz.1 

 Dotyczy opisu minimalnych parametrów techniczno- użytkowych. Czy Zamawiający dopuści 

filtr do infuzji z przedłużką o przepływie 10 ml/h i objętości 0,5ml. Reszta parametrów zgodnie 

z SIWZ 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 15. Pakiet nr. 10 poz.2  

Dotyczy opisu minimalnych parametrów techniczno- użytkowych. . Czy Zamawiający dopuści 

filtr do infuzji emulsji tłuszczowych  z przedłużką o przepływie 100 ml/h i objętości 0,4ml. 

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ 

Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 16.Pakiet nr 3 p.6 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego obwodu oddechowego 

pacjenta, aby był pakowany razem z komora do nawilżacza. Takie rozwiązanie stosuje 

większość producentów i jest to powszechne. Pragniemy również poinformować , iż 

jednorazowy odwód pacjenta używa się zawsze z jednorazowa komora nawilżacza i nie ma 

konieczności jej wydzielania do osobnej pozycji. Tak pakowany zestaw powoduje obniżenie 

ceny na poszczególne pozycje. Pozostałe parametry pozostają zachowane 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę . 
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Pytanie 17.Dotyczy wzoru umowy 

Prosimy Zamawiającego o zmianę §3 ust. 4 wzoru umowy na: „Wielkość i wartość przedmiotu 

zamówienia może ulec zmniejszeniu w granicach 20 % w stosunku do ilości określonej w 

ofercie, uzależnionemu od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w 

okresie realizacji umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

 

Pytanie 18. Dotyczy wzoru umowy  

Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 5 wzoru umowy na: „W przypadku stwierdzenia, że 

dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub 

posiadają ukryte wady, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu 

dodatkowego terminu na wywiązanie się z umowy, może od umowy odstąpić, naliczając 

jednocześnie karę umowną w oparciu o §9. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie 19.Dotyczy wzoru umowy 

Prosimy o modyfikacje § 9 ust. 1a i b wzoru umowy na:  

a) „za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru - w wysokości 0,1% wartości 

netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad towaru - w wysokości 0,1% wartości netto wadliwego  

towaru za każdy dzień zwłoki” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie 20. Dotyczy wzoru umowy 

Prosimy o modyfikacje § 9 ust. 2 wzoru umowy na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary 

umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz 

terminem zapłaty.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie 21. .Dotyczy wzoru umowy 

Wnosimy o zmianę §14 ust. 2 wzoru umowy na: „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.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie 22.Dotyczy wzoru umowy 

Czy w §5 ust.1 zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego 

od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie  23.Dotyczy wzoru umowy 

Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §5 ust.2 poprzez 

wprowadzenie następującego zapisu. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie 24.Dotyczy wzoru umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień  

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 9 ust1: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 
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a) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru - w wysokości 0,3% wartości 

brutto opóźnionej  partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto opóźnionej partii towaru 

b) za zwłokę w usunięciu wad towaru - w wysokości 0,3% wartości brutto towaru , którego 

zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

towaru którego dotyczy zwłoka. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie 25. Dotyczy  pakietu 2 

Zwracamy się z prośba o wydzielenie z ww. pakietu  pozycji 4, 5 bądź dopuszczenie 

czapeczek w zakresie rozmiarów uprzęży  

 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Uzasadnienie:  

Uprząż umożliwia: 

- dostęp 

- do przezciemiączkowych badan USG 

- ostęp do naczyń żylnych skóry głowy. 

Stabilne umocowanie nowych generatorów oddechowych, przy których ściśle dopasowany 

uchwyt na uprzęży pozwala na bezpieczne stosowanie maseczek i kaniul nosowych bez 

konieczności docisku tychże do twarzy dziecka. 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie oparte na stabilizacji generatora za pomocą 

rzepa, oraz docisku elementów końcowych troczkami do twarzy dziecka w przypadku 

nowego typu rozwiązań stwarza niebezpieczeństwo zaginania kaniul oraz obturacji 
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przewodów nosowych noworodka. Tym samym stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia i 

dziecka. 

 

Pytanie 26. Dotyczy  pakietu 3.  

Zwracamy się z prośba o wydzielenie z ww. pakietu  pozycji 5. Wydzielenie pozycji 

pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców a tym samym nie będzie 

ograniczać również konkurencji do jednej firmy jak w przypadku pakietu nr 2  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 27. Dotyczy  pakietu 3 p.7 

Czy zamawiający dopuści czapeczki, wraz z opaskami o nizej podanych parametrach: 

Czapeczki: 

 obwód głowy 17-22 cm 

 obwód głowy 22-25 cm 

 obwód głowy 25-29 cm 

 obwód głowy 29-36 cm 

 Opaski: 

 obwód głowy 26-36 cm 

 obwód głowy 35-40 cm 

 obwód głowy 40-45 cm 

Dopuszczenie pozwoli zamawiającemu korzystac z większego wachlarza rozmiarów poczynając 

od obwodów głowy 17-22 cm do 40-45 cm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 28. Dotyczy  pakietu 4 

 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza 

 

 

Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego 

odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację.  

 

Niniejsze pismo stanowi  integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących 

udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem 

powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
                                                                         

                                                                  

                    

                                                                                                    ........................................... 

                 Podpis Kierownika Zamawiającego 


