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Chełm, dnia 5 lipca 2010 r.  

 

MSP.A.341-1/4/10 (1)  

 

Szanowni Państwo  

Wykonawcy  

 

 

W imieniu Zamawiającego przekazuję pytania  Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, 

rękawów i torebek do sterylizacji, środków opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego 

sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Chełmie, które wpłynęły do Zamawiającego dno dnia 5 lipca 2010 r do godziny 14.00..  

    

 
 
PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJ ĘTEGO PAKIETEM NR 1  
 
Pakiet 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x12, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
 
 
Pakiet 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7x40, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
 
 
Pakiet 1, pozycja 12 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,9x25mm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w 
SIWZ? 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
 
Pakiet 1, pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 2,5ml, spełniającą pozostałe wymagania 
zawarte w SIWZ? 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
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Pakiet 1, pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 5,6ml, spełniającą pozostałe wymagania 
zawarte w SIWZ? 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
 
Pakiet 1, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez rozszerzonej skali, spełniającą pozostałe wymagania zawarte  
w SIWZ? 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
 
Pakiet 1, pozycja 13 – 16  
Czy Zamawiający dopuści skalę w kolorze granatowym 
 
TAK,  
Zamawiaj ący nie okre ślał koloru skali wymagaj ąc jedynie skali kontrastuj ącej i czytelnej wobec 
czego dopu ści taki asortyment, o ile rzeczywi ście u Ŝyta kolorystyka gwarantuje wyra źną 
kontrastowo ść skali. Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy wyra źnego zaznaczenia faktu oferowania 
takiego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortym entowym (zał ącznik nr 1 do SIWZ) 
 
 
 
Pakiet 1, pozycja 17 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby komora kroplowa była wolna od PCV a dren wolny od ftalanów? 
 
NIE, Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej modyfikacji 
 
Pakiet 1, pozycja 18-21 
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml lub 30-50ml, spełniające pozostałe wymagania zawarte  
w SIWZ? 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
 
Pakiet nr 1 poz. 9 - 11 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł motylków typu Terumo, równowaŜnych. 
Wprowadzenie wymogu aby igły motylki były Terumo  preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w 
sprzeczności z zasadami wyraŜonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopuszcza mo Ŝliwo ść złoŜenia oferty równowa Ŝnej, natomiast wymaga od Wykonawcy 
wyra źnego zaznaczenia faktu oferowania innego asortyment u w szczegółowym wykazie 
asortymentowym (zał ącznik nr 1 do SIWZ) 
 
Pakiet nr 1 poz. 22 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worka do dobowej zbiórki moczu wykonanego z 
medycznej, wysokiej jakości mocnej folii PCV, przy pozostałych parametrach niezmienionych. 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
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Pakiet nr 1 poz. 1 - 12 
 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym napisy w kolorze 
odpowiadającym rozmiarowi w celu identyfikacji? 
 
TAK 
Według wiedzy Zamawiaj ącego praktyk ą większo ści producentów jest umieszczanie na opakowaniu 
koloru odpowiadaj ącego rozmiarowi  zawartych w opakowaniu igieł i str zykawek. 
 
 
 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 17 przyrząd z drenem o długości 200 cm? Pozostałe 
parametry bez zmian. 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania innego asortymentu  w szczegółowym wykazie asortymentowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) 
 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 – 8 asortymentu z podaniem ceny za 100 szt. = 1 
opakowanie  z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie w  pozycji 13,14,15, asortymentu z podaniem ceny za 100 
szt. = 1 opakowanie  z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym ? Podanie cen za opakowanie nie 
będzie zawyŜało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej , co miałoby  miejsce w przypadku 
przeliczenia cen dla  1 sztuki i podanie jej z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku. W/w pozycjach  
jednostką handlową są opakowania . Natomiast w poz. 16 z podaniem ceny za 50 szt. = 1 op. 
 
 
W kolumnie nr 5 szczegółowego formularza cenowego Z amawiaj ący wymagało od Wykonawcy 
określenia wielko ści opakowania oferowanego asortymentu (w zale Ŝności od tego czy dany 
asortyment w obrocie wyst ępuje w opakowaniach czy w sztukach) , natomiast w k olumnie 6 
Wykonawca ma poda ć cenę jednostkow ą OPAKOWANIA oferowan ą w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia (lub sztuki, je Ŝeli dany asortyment w obrocie wyst ępuje w sztukach. Dlatego te Ŝ tok 
rozumowania Wykonawcy jest jak najbardziej zgodny z  oczekiwaniem Zamawiaj ącego. 
 
  
PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJ ĘTEGO PAKIETEM NR 3 
 
Pakiet nr 3 poz. 7 
Rozmiary rękawic sterylnych chirurgicznych to zwyczajowo numeracja od 6,0 do 9,0 co 0,5. W związku z 
faktem, iŜ rozmiary  7,0/ 7,5 to rozmiary średnie prosimy o dopuszczenie któregoś z powyŜszych  rozmiarów. 
 
Zamawiaj ący wymaga dostawy r ękawic w rozmiarze 7,0 
 
 
PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJ ĘTEGO PAKIETEM NR 4 
 
 
Pozycja nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek o rozmiarze 200 x 330 mm? 
 
NIE, Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej modyfikacji 
 
 
Pozycja nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek o rozmiarze 200 x 330 mm? 
 
NIE, Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej modyfikacji 
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PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJ ĘTEGO PAKIETEM NR 5 
 
 
Pakiet 5, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o szerokości 51cm? 
 
NIE, Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej modyfikacji 

 
Pakiet 5, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 8warstwowe spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
 
NIE, Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej modyfikacji 
 
 
Pakiet 5, pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu a’100sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
 
TAK,  
Zamawiaj ący dopu ści powy Ŝszą zmian ę asortymentu, natomiast wymaga od Wykonawcy wyra źnego 
zaznaczenia faktu oferowania asortymentu  w szczegó łowym wykazie asortymentowym (zał ącznik nr 
1 do SIWZ). Nale Ŝy jednak zaznaczy ć, Ŝe w takim przypadku Wykonawca b ędzie musiał b ądź 
zaoferowa ć dostaw ę połowy opakowania fabrycznego, co powoduje problem y natury technicznej i 
sanitarnej, b ądź zawyŜyć liczb ę zamawianego asortymentu do pełnych opakowa ń fabrycznych, co 
moŜe skutkowa ć zawyŜeniem warto ści danej pozycji.  
 
 
Pakiet 5, pozycja 19 
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umoŜliwi złoŜenie naszej firmie bardziej 
konkurencyjnej oferty. 
 
NIE, Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej modyfikacji 
 
 
PYTANIA DO ASORTYMENTU OBJ ĘTEGO PAKIETEM NR 6 
 
 
Pakiet 6, pozycja 5,13 
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umoŜliwi złoŜenie naszej firmie bardziej 
konkurencyjnej oferty. 
 
NIE, Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej modyfikacji 
 
 
PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY 
 
 
Projekt umowy- § 3 ust. 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie czy przy piwnicy do, której ma się odbywać dostawa 
asortymentu jest winda? Zamawiany przez Państwa asortyment ( np. rękawice) jest pakowany na palety, 
więc aby dostarczyć tak duŜe opakowanie potrzeba odpowiedniego sprzętu. Prosimy o odpowiedź i 
ewentualną modyfikacje zapisu( w oparciu o moŜliwości techniczne). 
 
Do pomieszczenia magazynowego nie ma mo Ŝliwo ści zjazdu wind ą, nie jest równie Ŝ moŜliwe 
wniesienie całej palety. Towar dostarczany w ten sp osób b ędzie musiał by ć rozładowany z palety i 
wniesiony do pomieszczenia, co ma zapewni ć Wykonawca. .    
 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 2 ust. 4  
 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod 
warunkiem, Ŝe zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w 
szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: 
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a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeŜeli wpływa to na koszty dostawy, 
b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciąŜeń 

publicznoprawnych, 
c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania 

tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak 
równieŜ braku moŜliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu 
naleŜytej ostroŜności. 

d. istotnych zmian cen producenta? 
 
TAK,  
 pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawc ę wiarygodnych informacji potwierdzaj ących 
zaistnienie powy Ŝszych okoliczno ści   
 
 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z par. 3 ust. 5? 
 
NIE, Zamawiaj ący nie dopuszcza takiej modyfikacji 
 
 
Projekt umowy- § 4  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie terminu przelewu za zrealizowaną dostawę. 
 
Oczekiwany przez Zamawiaj ącego termin płatno ści to 30 dni, natomiast wymagany termin zapłaty 
określa Wykonawca.   
 

 
/- / Lech Błazucki  

Dyrektora 
Miejskiego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Chełmie 

 
 

 

 

Na podstawie art. 27 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie 

otrzymania niniejszego pisma wraz z załącznikiem (łącznie 4 str.)  na nr faksu (0 82) 563 05 19 

 

Otrzymano ………………………… Ilość stron…………… podpis……………………… 

 

 


