
       
DZP.3320.89.22 Zamość, dnia 27 stycznia 2023 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa
stymulatorów  jedno  i  dwujamowych,  stymulatorów  resynchronizujących,
defibrylatorów,  elektrod  oraz  sprzętu  pomocniczego. Poniżej  podajemy  treść  pytań  i
wyjaśnień:

Pytanie dot. zadanie 1:
Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  resynchronizujące  z  elektrodami  Bipolarnymi  do
przedsionka i komory, ale bez elektrody bipolarnej lewokomorowej?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 3:
Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  3  dopuści  defibrylatory  jednojamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?
Wyjaśnienie: Tak dla urządzeń ≥ 40 J.

Pytanie dot. zadanie 4:
Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  4  dopuści  defibrylatory  jednojamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?
Wyjaśnienie: Tak dla urządzeń ≥ 40 J.

Pytanie dot. zadanie 4:
Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami, które posiadają konstrukcję Integrated
Bipolar, zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, możliwością pracy w
środowisku MRI, zamiast wymaganej True bipolar?
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 4:
Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenia,  które  posiadają  automatyczną  możliwość  zmiany
konfiguracji polarności w ostatnim dostarczanym szoku?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 5:
Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  5  dopuści  defibrylatory  dwujamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?
Wyjaśnienie: Tak dla urządzeń ≥ 40 J.

Pytanie dot. zadanie 5:
Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI?
Wyjaśnienie: Nie.
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Pytanie dot. zadanie 6:
Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  6  dopuści  defibrylatory  dwujamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?
Wyjaśnienie: Tak dla urządzeń ≥ 40 J.

Pytanie dot. zadanie 6:
Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenia,  które  posiadają  automatyczną  możliwość  zmiany
konfiguracji polarności w ostatnim dostarczanym szoku?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 6:
Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie,  które  posiada  rozbudowane  IEGM  co  najmniej
17 min.,  w  tym  dodatkowo  posiada  możliwość  zapisu  IEGM  wyzwalanego  na  żądanie
pacjenta, zapis ten trwa 3 minuty.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 7:
Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami, które posiadają konstrukcję Integrated
Bipolar, zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, możliwością pracy w
środowisku MRI, zamiast wymaganej True bipolar?
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 8:
Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami, które posiadają konstrukcję Integrated
Bipolar, zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, możliwością pracy w
środowisku MRI, zamiast wymaganej True bipolar?
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 8:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompletem elektrod, tj. z elektrodą przedsionkową,
defibrylacyjną, ale bez elektrody lewokomorowej bipolarnej?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 9:
Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodami, które posiadają konstrukcję Integrated
Bipolar, zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, możliwością pracy w
środowisku MRI, zamiast wymaganej True bipolar?
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 27:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

 1 x fartuch chirurgiczny z dodatkowym wzmocnieniem, rozmiar L;
 1 x serweta wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego materiału, wysoce

wytrzymałego na rozerwanie w stanie suchym i mokrym. Rozmiar serwety 220cm x
340cm, z dwoma otworami 8 /16 cm (folia na brzegach) otoczonymi dodatkowym
padem chłonnym o wymiarach 90cm x 175cm,  folia  na pulpit  obustronna 60cm x
340cm;

 1  x  serweta  na  stół  instrumentariuszki  wzmocniona  160cm  x  150cm  (owinięcie
zestawu);

 1 x osłona foliowa na sprzęt medyczny 95 x 85 cm ze ściągaczem;
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 2 x miska plastikowa 500 ml;
 4 x ręcznik celulozowy;
 1 x kieszeń na narzędzia 46 x 40 cm;
 1 x skalpel z trzonkiem nr 11;

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 27:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  prześcieradłem  do  okrycia
chorego o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma otworami eliptycznymi o wym. 12cm x 15cm
wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczone warstwą chłonna o wym. 50cm x 80cm (serweta
nie posiada obustronnej folii przezroczystej)? 
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 27:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  z  prześcieradłem  do  okrycia
chorego  o  wym.  225cm  x  320cm  z  dwoma  otworami  o  śr.  12cm  wypełnionymi  folią
chirurgiczną (w odległości 75cm od górnej krawędzi serwety) otoczone warstwą chłonną o
wym.  70cm x 70cm z obustronną folią przezroczystą  na panel sterowania stołem na całej
długości serwety? 
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 27:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłą iniekcyjną 0,6 x 40mm? 
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 30:
Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów
medycznych  elektrody  do  czasowej  stymulacji  serca  powinny  posiadać  kod  długości
umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 30:
Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów
medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego
używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadanie 30:
Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi
powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Wyjaśnienie: Końcówki uniwersalne typu pin.

Pytanie dot. zadanie 30:
Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1:
Wymagania  ogólne  dotyczące  bezpieczeństwa  podstawowego  oraz  funkcjonowania
zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te
wymogi,  czyli  posiadających  zabezpieczenie  elementów  łączących  z  aparaturą
(kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?
Wyjaśnienie: Tak.
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Pytanie dot. zadanie 49:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli uchwyt z elektrodą szpatułkową, a do
tego elektrodę neutralną zawartą w komplecie – 540 kpl.?
Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadanie 49:
Dot. elektroda jednorazowa neutralna: Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 164
x 117 mm z powierzchnią aktywną 107 cm2?
Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadanie 49:
Dot.  elektroda  jednorazowa  neutralna:  Prosimy  o  odstąpienia  od  wymogu  pierścienia
ekwipotencjalnego.
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadanie 50:
Prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający wymaga  uchwytu  bipolarnego (do instrumentu
laparoskopowego), a nie uchwytu monopolarnego.
Wyjaśnienie:  Nie  dotyczy  –  Zamawiający  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  nie
wykonuje laparoskopii.

Pytanie dot. zadanie 50:
Jeśli Zamawiający wymaga uchwytu bipolarnego prosimy o wskazanie modelu instrumentu
laparoskopowego.
Wyjaśnienie: Nie  dotyczy  –  Zamawiający  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  nie
wykonuje laparoskopii.

Pytanie dot. zadanie 50:
Czy  w  zadaniu  nr  50  wymagają  Państwo  zaoferowania  uchwytu  monopolarnego  czy
bipolarnego? 
Instrumenty bipolarne są bardzo specjalistycznymi instrumentami – jeśli wymagają Państwo
dostarczenia uchwytów bipolarnych, prosimy o dokładne określenie ich parametrów.
Jeśli  wymagają  Państwo  dostarczenia  pincet  bipolarnych  –  prosimy  o  podanie  ich
podstawowych  wymiarów,  tj.  długość,  typ  -  prosta/zagięta/bagnetowa,  rozmiar  końcówek
oraz informacji czy ma być to sprzęt jednorazowy sterylny, czy wielorazowy.
Wyjaśnienie: Zamawiający  wymaga  pęsety  bipolarnej  prostej  dl.  12  cm,  końcówki
zaokrąglone 1 mm + przewód do pęsety dł. min. 3 m.

Pytanie dot. zadanie 51:
Czy w zadaniu nr 51 dopuszczą Państwo elektrody bez kabla z wyprowadzeniem na klips,
wraz z pewną ilością wielorazowych kabli do przyłączania do diatermii?  Jeśli tak, prosimy o
określenie ilość kabli przyłączeniowych do tych elektrod. 
W uzasadnieniu informujemy, że są dostępne elektrody jednorazowe zintegrowane z kablami,
ale jest to  rozwiązanie wielokrotnie droższe od elektrod z wyprowadzeniem na klips, ponadto
z uwagi na wydłużające się terminy dostaw tych produktów związane z przerwami łańcuchów
dostaw  w  światowej  gospodarce,  jest  bardzo  trudno,  na  dzień  dzisiejszy  zagwarantować
terminowość dostaw tych produktów. 
Wyjaśnienie: Tak mogą być elektrody bez kabla plus trzy kable wielorazowe.

Pytanie dot. zadanie 51:
Prosimy o dopuszczenie elektrody z przewodem 3 m.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
DZP.3320.89.22 – Wyjaśnienie treści SWZ                                                                                                                                           4 z 6



Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:
Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 1 znajdującego się w Załączniku nr 3 do SWZ
poprzez nadanie § 2 ust.  4 zd. 1 następującego brzmienia:  „Sprzęt powierzony w ramach
Banku jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 1 znajdującego się w Załączniku nr 3 do SWZ
poprzez dodanie w § 3 ust. 1 zd. 3 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się nie
pobierać z Banku sprzętu, któremu upłynął termin ważności.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 1 znajdującego się w Załączniku nr 3 do SWZ
poprzez dodanie § 3 ust. 3 o następującej treści: „Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego dokona kontroli terminu ważności asortymentu
oddanego w depozyt.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  załącznika  do  umowy  w  postaci  umowy
przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust 7) 
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  uwzględnia  postulatów  Wykonawcy  dotyczących  zmian
projektowanych  postanowień  umowy.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. wzoru umowy:
Czy  ze  względu  na  brak  odpowiednich  zapisów  zamawiający  uzupełni  treść  umowy  o
wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji  o zużyciu towaru z
depozytu? (dot. § 3) 
Wyjaśnienie: Zamawiający  nie  uwzględnia  postulatów  Wykonawcy  dotyczących  zmian
projektowanych  postanowień  umowy.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. wzoru umowy:
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 9 ust. 1, 2, 3: 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną: 
1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku, o którym mowa w § 1 ust. 7 w
wysokości 0,2% wartości sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z § 2 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto sprzętu mającego być
przedmiotem Banku; 
2)  w  przypadku  niedotrzymania  terminu  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy  albo
poszczególnych  jego  części,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  w  wysokości  0,2%  wartości
opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto
opóźnionej części dostawy; 
3) w przypadku zwłoki w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych
w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 6 - 7, w
wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień
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zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak
niż 10% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją;
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 
Wyjaśnienie: Zamawiający  nie  uwzględnia  postulatów  Wykonawcy  dotyczących  zmian
projektowanych  postanowień  umowy.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z
dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  udziela  Wykonawcy  zgody  na
wystawianie  i  przesyłanie  faktur,  duplikatów  faktur  oraz  ich  korekt,  a  także  not
obciążeniowych  i  not  korygujących  w  formacie  pliku  elektronicznego  PDF na  wskazany
przez  siebie  adres  poczty  e-mail,  ze  wskazanych  w  umowie  adresów  poczty  e-mail
Wykonawcy? 
Wyjaśnienie:  Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur ustrukturyzowanych drogą
elektroniczną poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania.

Pytanie dot. wzoru umowy:
W celu zapewnienia  równego traktowania  Stron i  umożliwienia  Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6-7 projektu umowy 5 dniowego
terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  uwzględnia  postulatów  Wykonawcy  dotyczących  zmian
projektowanych  postanowień  umowy.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia
umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Adam Fimiarz 
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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