
Lublin, dnia 13 stycznia 2012 r.

SZNSPZOZ.N-ZP-372-75/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie  
dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Neuropsychiatrycznego im prof.  M.  
Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy zestawu I
1. Pytanie:  W trosce  o zachowanie  konkurencyjności  postępowania,  prosimy o rozważenie 

wydzielenia do odrębnego pakietu rękawic diagnostycznych z pozycji 39-41 oraz rękawic 
chirurgicznych z pozycji 42-44. Są to standardowe rękawice medyczne, ich wyodrębnienie 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wydzielenie  pozycji  39-41  oraz  42-44  z 
Zestawu nr I.

2. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycjach 42-44 rękawic chirurgicznych o 
grubości mieszczącej się w przedziale na palcu 0,16-0,19 mm, na dłoni 0,13-0,16 mm (nie 
jest możliwe uzyskanie dokładnie takich samych grubości, zwłaszcza w przypadku rękawic 
o różnych rozmiarach).

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowania  w  pozycjach  42-44  rękawic 
chirurgicznych o grubości mieszczącej się w przedziale na palcu 0,16-0,19 mm, na dłoni 0,13-
0,16 mm.

3. Pytanie: W trosce o zachowanie konkurencyjności postępowania, jako producent elektrod do 
EKG i dystrybutor papierów rejestracyjnych (sprowadzamy je bezpośrednio od włoskiego 
producenta), prosimy o rozważnie wydzielenia do osobnego pakietu pozycji 100, 102-105, 
114-116  oraz  131-132.  W  ten  sposób  powstanie  pakiet  tematyczny  z  zakresu 
elektromedycyny, a postępowania stanie się niewątpliwie bardziej konkurencyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu w/w pozycji .

4. Pytanie:  Prosimy o  dopuszczenie  zaoferowania  w pozycji  100 elektrod  prostokątnych o 
wymiarach  44 mm x 30 mm lub  elektrod  okrągłych,  o  średnicy 42  mm,  z  języczkiem 
pozbawionym kleju ułatwiającym odklejanie elektrody (odległość od szczytu języczka do 
przeciwległego krańca elektrody – 45 mm) lub elektrod owalnych o wymiarach 42 mm x 36 
mm, z języczkiem pozbawionym kleju ułatwiającym odklejanie elektrody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 100 elektrod prostokątnych o 
wymiarach  44  mm  x  30  mm  lub  elektrod  okrągłych,  o  średnicy  42  mm,  z  języczkiem 
pozbawionym  kleju,  ułatwiającym odklejanie  elektrody  (odległość  od  szczytu  języczka  do 



przeciwległego krańca elektrody – 45 mm) oraz elektrod owalnych o wymiarach 42 mm x 36 
mm, z języczkiem pozbawionym kleju ułatwiającym odklejanie elektrody.

Dotyczy zestawu II
1. Pytanie: Pozycja nr 12 do 23

Proszę o wyjaśnienie czy sformułowanie, „co najmniej" w odniesieniu do 5 warstw 
folii  rękawa  ma  również  zastosowanie  do  gramatury  papieru?,  i  czy  w  związku  z  tym 
Zamawiający,  kierując  się  interesem publicznym dopuści  do oceny rękawy o parametrach 
jakościowych wyższych czyli 70 g/m2?
Odpowiedź:  Sformułowanie  „co  najmniej”  w  odniesieniu  do  5  warstw  folii  rękawa  ma  również  
zastosowanie  do  gramatury  papieru.  Zamawiający  dopuszcza  do  oceny  rękawy  o  wyższych 
parametrach jakościowych, w tym 70 g/m2.

2. Pytanie :Pozycja nr 16
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarze 20cm 

x 200m zamiast 21 cm x 200m, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

3. Pytanie: Pozycja nr 19
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarze 

10 cm x 5cm x 100m zamiast 10 cm x 4cm x 100m, przy zachowaniu wszystkich pozostałych 
parametrów?
Odpowiedź:  Zamawiający   wyraża zgodę  na zaoferowanie  rękawa papierowo-foliowego  z  zakładką o 
wymiarze  10  cm  x  5cm x 100m zamiast  10  cm x  4cm x  100m,  przy  zachowaniu  wszystkich  pozostałych 
parametrów.

4. Pytanie:Pozycja nr 22
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarze 

25cm x 6,5cm x 100m zamiast 25cm x 6cm x 100m, przy zachowaniu wszystkich pozostałych 
parametrów?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  rękawa  papierowo-foliowego  z  zakładką  o  
wymiarze  25cm  x  6,5cm x  100m  zamiast  25cm  x  6cm  x  100m,  przy  zachowaniu  wszystkich  pozostałych 
parametrów.

5. Pytanie: Pozycja nr 23
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarze 

30cm x 6,5cm x 100m zamiast 36cm x 6cm x 100m, przy zachowaniu wszystkich pozostałych 
parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

6. Pytanie: Pozycja nr 24 i 25
Proszę o wyjaśnienie opisu tych pozycji, ponieważ Zamawiający wykorzystując w nim trzy parametry 

określające  produkt,   wprowadził  pewną  nieścisłość  uniemożliwiającą  określenie,   o  jaki  produkt  chodzi. 
Określenie nazwy produktu jako „Comply 1250" czy „Comlpy 1251" jednoznacznie     5 wskazuje na producenta 
tego  produktu,  czyli  firmę  3M,  drugi  parametr  określający,  czyli  wielkość  opakowania  „a'240"  zdaje  się  to 
potwierdzać, ponieważ 3M swój produkt o nazwie Comply 1250 czy   1251 pakuje w kartoniki w ilości 240 szt. 
Niestety  trzeci  parametr  określający  rozmiar  wskaźnika,  „1,6cm  x  21,6cm"  przeczy  dwóm  poprzednim 
parametrom, ponieważ długość wskaźnika Comply   1250  jak i 1251 produkcji  3M (USA) wynosi 8 cali  czyli 
niespełna  20,5cm.Proszę  w  związku  i  informacjami  zawartymi  powyżej  o  określenie  czy 
Zamawiający podając nazwę własną produktu wymaga wskaźnika wieloparametrowego do 



sterylizacji  parę  wodną  Comply  1250  i  sterylizacji  tlenkiem  etylenu  Comply  1251 
produkcji firmy 3M w opakowaniach po 240 szt?,

Czy cytowana nazwa produktu ma tylko wyznaczać wzorzec jakościowy proponowanego 
przez  Oferentów produktu  i  Zamawiający  dopuszcza  do  oceny produkty równoważne  o  
parametrach i opakowaniach, co najmniej takich, jak opisany produkt firmy 3M?
Odpowiedź:  Zamawiający podając  w specyfikacji  opis  produktu,  jako Comply 1250 i  Comply 1251  
miał  na myśli  wzorzec jakościowy wymaganego produktu.  Wielkość wskaźnika typu Comply 1250 i  
Comply 1251 Zamawiający dopuszcza z tolerancją +/- 1,2 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

7. Pytanie :Pozycja nr 27
Czy  zamawiający  dopuści  do  oceny  wskaźnik  biologiczny  o  szybkim  odczycie  do 

kontroli sterylizacji  parą wodną Attest  1292 o wyniku po 3 godzinach?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  wskaźnika biologicznego o szybkim odczycie 
do kontroli sterylizacji parą wodną Attest  1292 o wyniku po 3 godzinach.

8. Pytanie :Pozycja 29
Proszę  o  wyjaśnienie  treści  opisu  tej  pozycji,  ponieważ  Zamawiający  podaje  w  celu 

określenia  produktu  nazwę  Sterylizatora  gazowego  firmy  3M  i  określa  parametry  naboju 
gazowego, jako 100% telenku etylenu, „4-100 Steri Gas" czyli podaje nazwę własną producenta 
sterylizatora.  Jednocześnie  w  dalszej  części  opisu  stawia  wymóg  „posiadania  dopuszczenia  
przez producenta sterylizatora" tego ładunku. Zapis taki sugeruje, że produkt 3M Steri Gas 4-100 
nie jest właściwym dla tego urządzenia lub może być zakazany przez inne instytucje wydające 
decyzje o użytkowaniu produktów biobójczych, i dlatego producent urządzenia musi wydawać 
specjalne dopuszczenia do stosowania materiałów zużywalnych do sterylizatora, biorąc na siebie 
niejako wyręczanie instytucji  państwowej w tej  kwestii.  W naszej  ocenie,  zapis  taki  stoi  w 
sprzeczności  z  Ustawą  Prawo zamówień publicznych z  dnia  29 stycznia 2004 r. (głównie 
Art. 7 pkt 1), oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia  16 kwietnia 1993 r. z 
późniejszymi zmianami, w opisie natomiast, znalazł się w sposób niezamierzony  i omyłkowy. 
Producent wprowadzający każdy produkt na rynek medyczny nie może działać przeciw prawu, a 
co  za  tym  idzie  musi  uzyskać  wymagane  prawem  decyzje  i  dopuszczenia,  aby  można  było 
wprowadzić produkt do sprzedaży i użytkowania. Zapis w takiej formie niestety jest niezgodny z 
prawem i stawia decyzję producenta sprzętu ponad obowiązującym prawem. Jeżeli własny produkt 
producenta przestał  być chroniony patentem, każda inna firma producencka może wykorzystać  
technologię  tego  produktu  wykonać  go  w  postaci  równoważnego  produktu  zastępczego  i 
zgodnie  z  przepisami  prawa,  na  podstawie  odpowiednich  badań  i  decyzji  dopuścić  do 
użytkowania. Próba ograniczania możliwości innych producentów przez: wytwórcę urządzenia jest 
działaniem monopolistycznym zabronionym przez polskie prawo.

Prosimy   więc   Zamawiającego   o   wyrażenia   zgody   i    dopuszczenie   do   oceny   produktu  
równoważnego  dla  ładunku  gazowego  4-100  Steri  Gas  3M,  o  co  najmniej  takim  samym  składzie  i 
standardzie  wykonania,  dopuszczonego  przez  Ministerstwo  Zdrowia,  przebadanego  i  pozytywnie  
zaopiniowanego przez PZH co do skuteczności procesów sterylizacji w sterylizatorach gazowych.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  produktu  równoważnego  dla  ładunku 
gazowego  „4-100  Steri  Gas  „3M,  co  najmniej  o  takim  składzie  i  standardzie  wykonania,  
dopuszczonego przez Ministerstwo Zdrowia, przebadanego co do skuteczności procesów sterylizacji z 
zastrzeżeniem, że zaoferowany nabój ma mieć  płaskie denko.

Dotyczy zestawu V
1. Pytanie: Prosimy o wydzielenie z Zestawu nr 5 poz. 1-11 oraz poz. 14 i utworzenie 

samodzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w ten sposób, że wykreśla z zestawu V pozycje 12 
oraz 13.



Dotyczy zestawu VI
1. Pytanie:  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  w  pozycji  1  czujników 

kompatybilnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  czujniki kompatybilne w pozycji 1.

2. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, do jakiego aparatu ma być czujnik z pozycji 1 - do aparatu 
BCI, czy też do aparatu UT-4000F (wg naszej wiedzy Goldway). Czy chodzi może o aparat 
Goldway z modułem do pomiaru saturacji BCI?

Odpowiedź: Czujnik z pozycji 1 jest przeznaczony do aparatu UT 4000F.

3. Pytanie: Czy chodzi rzeczywiście o aparat UT-4000F, czy też o aparat UT-400F, bądź UT-
4000?

Odpowiedź: Zestaw VI dotyczy akcesoriów do aparatu UT 4000F.

4. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, jaką wtyczkę ma posiadać czujnik z pozycji 1 (kształt i 
liczba pinów – np. okrągła 7 pin, typu DB-9, inna – jaka?). Jeśli to możliwe, prosimy o 
zamieszczenie zdjęcia wtyczki na stornie internetowej (wraz z odpowiedziami).

Odpowiedź: Czujnik z pozycji 1 powinien zawierać wtyczkę o kształcie trapezu z 9 pinami (4 
na górze, 5 na dole).

5. Pytanie:  Czy  czujnik  będzie  podłączany  bezpośrednio  do  aparatu  (wtyczka  okrągła  7 
pinów?), czy też do przedłużacza (wtyczka typu DB-9?)?

Odpowiedź: Czujnik będzie podłączony do przedłużacza.

6. Pytanie:  Prosimy o wyjaśnienie,  czy w pozycji  2  chodzi  o  przewody pacjenta do kabla 
rozłącznego?  Czy  przez  „wymienne  końcówki  napowe”  należy  rozumieć  takie  własne 
przewody,  czy  też  chodzi  o  to  żeby  same  końcówki  przewodów  (napy)  również  były 
wymienne?

Odpowiedź: Przez wymienne końcówki napowe należy rozumieć przewody pacjenta do kabla 
rozłącznego, inaczej zwane też odprowadzeniami pacjenta.

7. Pytanie:  Prosimy o wyjaśnienie jakie złącze do kabla głównego ma posiadać przewód z 
pozycji 2 (DIN, VS, inne – jakie)?

Odpowiedź: Czujnik z pozycji 2 powinien posiadać złącze DIN.

8. Pytanie: Ile odprowadzeń mają mieć przewody z pozycji 2 (co Zamawiający rozumie przez 
„komplet” – 3 przewody, 5 przewodów)?

Odpowiedź: Przewody z pozycji 2 powinny mieć 3 odprowadzenia.

9. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 3 mankietów kompatybilnych o 
obwodzie 25-35 cm (ewentualnie o obwodzie 25-35 cm i 18-26 cm – dwa rozmiary).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  w pozycji 3 mankietów o obwodzie 
25-35 cm.

Dotyczy zestawu VII
1. Pytanie:  Prosimy o  dopuszczenie  zaoferowania  w pozycji  1  czujnika  kompatybilnego o 

długości 1,1 m (ewentualnie 3,0 m).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 czujnika o długości 1,1 
m (od czujnika do łącznika z kablem głównym).

2. Pytanie:  Prosimy  o  dopuszczenie  zaoferowania  w  pozycji  1  czujnika  kompatybilnego 
przeznaczonego dla pacjentów o wadze 15-40 kg (ewentualnie czujników przeznaczonych 



dla pacjentów o wadze 15-40 kg oraz czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze 
powyżej 40 kg – dwa rozmiary).

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  w  pozycji  1  czujników 
przeznaczonych  dla  pacjentów  o  wadze  15-40  kg  oraz  czujników  dla  pacjentów  o  wadze 
powyżej 40 kg.

3. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, jaką wtyczkę ma posiadać czujnik z pozycji 1 (kształt i 
liczba  pinów).  Jeśli  to  możliwe,  prosimy  o  zamieszczenie  zdjęcia  wtyczki  na  stronie 
internetowej (wraz z odpowiedziami).

Odpowiedź: Czujnik z pozycji 1 powinien zawierać wtyczkę o kształcie trapezu z 9 pinami (4 
na górze, 5 na dole).

4. Pytanie: Czy w pozycji 2 chodzi o przewody pacjenta do kabla rozłącznego?
Odpowiedź:  W pozycji  2  przewody pacjenta do pomiaru EKG należy rozumieć przewody 
pacjenta do kabla rozłącznego.

5. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 2 przewodów o długości 60 cm 
lub 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 przewodów o długości 
90 cm.

6. Pytanie: Jakie złącze do kabla głównego mają posiadać przewody z pozycji 2 (DIN, VS, 
inne – jakie)?

Odpowiedź: Przewody z pozycji 2 powinny posiadać złącze DIN.

7. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 3 mankietów kompatybilnych o 
obwodzie 25-35 cm (ewentualnie 18-26 cm i 25-35 cm – dwa rozmiary). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mankietów o obwodzie 25-35 cm.

8. Pytanie:  Prosimy  o  dopuszczenie  tolerancji  w  zakresie  szerokości  mankietów  +-  1  cm 
(ewentualnie +- 0,5 cm).

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne zmiany szerokości mankietów do +- 1 
cm.

Dotyczy umowy:
1. Pytanie:  Z  uwagi  na  niestabilną  sytuację  gospodarczą,  prosimy  o  dopuszczenie 

proporcjonalnej zmiany cen  obowiązujących  strony umowy w następujących  sytuacjach 
niezależnych od dostawcy: 1) istotnej, np. o min. 10%, zmiany kursów walut w stosunku do 
kursu z dnia upływu terminu składania ofert – wg tabeli NBP, 2) zmiany stawek celnych, 3) 
zmiany stawki VAT (zmiana ceny brutto,  ceny netto bez zmian),  4) udokumentowanej  i 
uzasadnionej (np. wzrost cen surowców niezbędnych do produkcji) zmiany cen producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w w/w zakresie.

2. Pytanie: Prosimy o ustalenie minimalnych (Zamawiający nie mógłby wymagać krótszego 
terminu) terminów dostawy i  wymiany towarów na wolne od wad, proponujemy w obu 
przypadkach 5 dni.  Krótszy termin dostawy faworyzowałby lokalnych wykonawców, co 
stałoby w sprzeczności  z  zasadą  równego traktowania wszystkich wykonawców. Termin 
wymiany towaru na wolny od wad musi z kolei uwzględniać czas niezbędny na zbadanie 
towaru  pod  kątem  zasadności  reklamacji.  Zamawiający  przewidział  kary  umowne  za 
naruszenie  ww.  terminów,  w tych okolicznościach  ich  minimalny wymiar  powinien  być 
naszym zdaniem określony.



Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  ustalenie  minimalnych  terminów  dostawy  i 
wymiany towarów na wolne od wad. 
§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary będące przedmiotem umowy do Szpitala 
Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej   w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w formie cyklicznych dostaw na 
następujących warunkach:

1. we własnym zakresie i na swój koszt, 
2. w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego,
3.  w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia, 
4. w godz. od 7: 00 do 14:00.”

§ 5 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
 „Braki  ilościowe  i  jakościowe  ujawnione  po  dostawie  towaru  podlegają  reklamacji.  Po 
ujawnieniu  takiego  braku  lub  wad  Zamawiający  sporządza  komisyjnie  protokół 
zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub 
wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy w terminie  określonym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż 5 dni.”

3. Pytanie: Prosimy o modyfikację § 5 ust 2 wzoru umowy w ten sposób, aby w przypadku 
zakupu  u  innego  dostawcy  wykonawca  zobowiązany  był  jedynie  do  pokrycia  różnicy 
kosztów tego zakupu w stosunku do kosztów, które Zamawiający poniósłby kupując towary 
wg cen umownych. Nie ma podstaw żądania pokrycia całości kosztów takiego zakupu przez 
wykonawcę.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. Jednocześnie wyjaśnia,  że 
stwierdzenie w § 5 ust. 2 umowy w brzmieniu: „na koszt i ryzyko Wykonawcy” oznacza, że w 
przypadku opisanym w tym postanowieniu Wykonawca zostanie obciążony kwotą stanowiącą 
różnice pomiędzy tym, co Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, a kwotą jaką Zamawiający 
zapłacił innemu sprzedawcy, u którego nabył dany towar, w przypadku, gdy jest ona wyższa. 

4. Pytanie: Prosimy o odniesienie kary umownej z § 9 ust. 2 pkt. 1 do wartości, odpowiednio, 
towarów niedostarczonych  w terminie  oraz  reklamowanych  towarów.  Kary  w  aktualnej 
postaci są rażąco wysokie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w w/w zakresie.

5. Pytanie:  Prosimy  o  odniesienie  kary  umownej  z  §  9  ust.  2  pkt  2  do  wartości 
niezrealizowanej  części  umowy.  Nie  jest  słuszne,  aby  kara  miała  taką  samą  wysokość 
niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji zamówienia nastąpiło rozwiązanie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy w w/w zakresie.
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netto 

 Wartość 
netto za 

całe 
zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto 
za całe 

zamówienie 

A B C D E F= DxE G H= F+ 
wartość 
podatku 

VAT

1. Zastawka wydechowa 
wielorazowa (kompletna)

szt. 5

2. Czujnik przepływu (spirolog) 
klasa IIA ABS (a' 5 szt.)

op. 5

3. Filtr przeciwpyłowy szt. 5

4. Wielorazowa rura silikonowa 
0,6 m 

szt. 12

5. Wielorazowa rura silikonowa 
0,35 m 

szt. 6

6. Wielorazowa pułapka wodna szt. 12

7. Worek oddechowy 2 l szt. 5

8. Króciec cewnika prosty rozm. 
12,5 (a' 10 szt.)

op. 4

9. Y pacjenta EVITA szt. 5

10. Rura do tracheotomii szt. 5

11. Wanienka Trough szt. 1

12. Filtr antybakteryjny 
jednorazowy Hygrobac "S" 

lub równoważny

szt. 350

Raze
m:


