
       
DZP.3320.71.21 Zamość, dnia 30 grudnia 2021 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany 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  na dostawę
sprzętu  do  embolizacji  oraz  sprzętu  jednorazowego  użytku  dla  Zakładu  Radiologii.
Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 2 poz. 1:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Zadaniu  nr  2  w  poz.1  mikrosfer
przeznaczonych do chemoembolizacji: 
- zbudowanych z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego, 
- kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 μm w stanie suchym, 
- rozmiar (po absorpcji cieczy): 120-240, 200–400, 400-600, 600-800 μm., 
- dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa, 
- dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym, 
pozostałe parametry bez zmian?”
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 2:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Zadaniu  nr  2  w  poz.2  mikrosfer
przeznaczonych do embolizacji: 
- zbudowanych z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową, 
- w dostępnych rozmiarach (μm): 50 - 100; 40 – 120; 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 –
900; 900 – 1200, 
pozostałe parametry bez zmian? ”
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. zadania 5:
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w zadaniu nr 5 wkładów w 100%
kompatybilnych ze wstrzykiwaczem Spectris Solaris EP MR: 
-  jednorazowy,  sterylny,  atestowany  przez  producenta  zestaw  wkładów  przeznaczony
do zastosowania ze wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris EP MR składający się z: 
- wkładu o pojemności 65 ml 
- wkładu o pojemności 115 ml 
-  jednego  ostrza  typu  spike  dużego,  przeznaczonego  do  nakłucia  pojemnika  z  solą
fizjologiczną 
- jednego ostrza typu spike małego, przeznaczonego do fiolki z kontrastem 
- dwóch ostrzy typu spike tej samej wielkości (jedno przeznaczone do nakłucia pojemnika z
solą fizjologiczną, drugie przeznaczone do fiolki z kontrastem) 
- łącznika niskociśnieniowego o długości 245 cm ± 5 cm z trójnikiem T „Y” i jedną zastawką
antyzwtotną.”
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie dot. zadania 6:
„W  związku  z  tym  że  asortyment  w  poz.  2  pakowany  jest  po  15  szt.  w  opakowaniu
producenckim,  prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie  zapotrzebowania  w tej  pozycji
do ilości pełnych opakowań tj.: 
Poz. 2. Zestaw dzienny łączący 3 źródła (2 x kontrast i 1 x sól fizjologiczna) przeznaczony
do stosowania przez 24 godziny – 525 szt.”
Wyjaśnienie:  Zamawiający  informuje,  że  podtrzymuje  wymagania  dotyczące
przedstawionych w SWZ ilości. Jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami  § 2 ust.  2
wzoru umowy nr 1 zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości
produktów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).

Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 2:
„Czy  Zamawiający  uwzględni  możliwość  realizacji  składanych  zamówień  cząstkowych
w ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych?
Wyroby będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 4, dystrybuowane są w opakowaniach
zbiorczych  odpowiednio  po  20  sztuk  (dwunastogodzinny  zestaw  do  podawania  środka
kontrastowego)  oraz  50  sztuk  (jednorazowy sterylny  dren  pacjencki,  tzw.  linia  pacjenta).
Ze względów  m.in.  bezpieczeństwa  nie  jest  możliwa  dekompletacja  tych  opakowań
(konfekcjonowanie).
W  związku  z  powyższym  wnosimy  o  uwzględnienie  możliwość  realizacji  składanych
zamówień  cząstkowych  w  ilościach  odpowiadających  krotnościom  ilości  produktów
w opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu do § 2 ust. 2 wzoru
umowy: „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości produktów
w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”
Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dokonuje zmiany § 2 ust. 2 wzoru umowy nr 1, poprzez dodanie zdania drugiego o brzmieniu:
„Zamówienia  będą  składane  na  ilości  odpowiadające  krotnościom  ilości  produktów
w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”.

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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