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Szpitale Polskie S.A. 

Ul. Ligocka 103 

40-568 Katowice 

 
Postępowanie 
Dotyczy zaproszenia do składania ofert na zakup materiałów jednorazowych. 
 
 
 
Pkt 4 d Zaproszenia 
Czy powyższy zapis wskazuje na możliwość składania ofert na wybrane pozycje pakietów 
 
Odp.: TAK. Zamawiający dopuszcza wydzielanie pozycji z poszczególnych kategorii. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 4  
Prosimy o wskazanie aparatu, do którego mają być stosowane elektrody. 
 
Odp.: Elektrody są kompatybilne z aparatem Mindray BeneHeart C series, BeneHeart D1 
(Public), BeneHeart D1 (Pro), BeneHeart D3, BeneHeart D6. Dodatkowe informacje: 
jednorazowe elektrody do defibrylacji, dla dorosłych, bez automatycznej identyfikacji, 5 par  
w opakowaniu. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 5  
Prosimy o dopuszczenie elektrod typu EDC-1015. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza wskazaną elektrodę o ile jest kompatybilna z aparatem 
Lifepack. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 4,5,6,7,9,10 
Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje sztuk czy kompletów elektrod? Elektrody 
do defibrylacji są zawsze pakowane parami. Jeśli Zamawiający wymaga sztuk elektrod to 
prosimy o możliwość przeliczenia na komplety. 
 
Odp.: Zamawiający oczekuje kompletów elektrod. 
 

PAKIET ELEKTRODY poz. 11,12,13,14,15,16,19 
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania elektrod 
albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? 
Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom 
możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowania elektrod  
z podaniem ilości sztuk znajdujących się w 1 opakowaniu. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 11 

Prosimy o wskazanie typu elektrody Covidiena i jednocześnie dopuszczenie w jej miejsce 
elektrody kompatybilnej. 
 
Odp.: Zamawiający oczekuje elektrody H91SSG Covidien lub zamiennej kompatybilnej. 
 
  

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

 



PAKIET ELEKTRODY poz. 13 
Prosimy o wskazanie wymaganego żelu w elektrodzie: ciekły czy stały? 
 
Odp.: Żel stały. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 15 
Prosimy o dopuszczenie elektrody typu ES GS30. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 16 
Prosimy o dopuszczenie elektrody typu ES GS34256. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 19 
Prosimy o dopuszczenie elektrody typu H91SSG o wymiarach 35mm x 50mm. 
Oferowana przez nas elektroda jest równoważna, jest również zalecana do długotrwałego 
monitorowania EKG i prób wysiłkowych , odbiega jedynie delikatnie rozmiarem, ale nie 
powinno to stanowić dla Zamawiającego żadnej różnicy w użytkowaniu. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 21 
Prosimy o wskazanie typu elektrody wielorazowej: przyssawkowa czy klamrowa? 
 
Odp.: Elektroda klamrowa (komplet 4 szt.). 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 23 
Prosimy o wskazanie wymaganych Ilości. Elektrody kończynowe są pakowane po 4 sztuki. 
Czy Zamawiający oczkuje 50 kompletów elektrod? 
 
Odp.: Zamawiający oczekuje kompletów elektrod (1 kpl. = 4 szt.) kolorowych z metalowymi 
klipsami, z dodatkowymi mocowaniami. 
 
PAKIET ELEKTRODY poz. 24 
Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej jednorazowej hydrożelowej, dzielonej, 
uniwersalnej dla dorosłych i dzieci, owalnej, o wymiarach 164cm x 117cm, o powierzchni 
czynnej 107cm2 i o powierzchni ogólnej 165cm2, pakowane pojedynczo w opakowaniu 
zbiorczym po 100 sztuk. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz. 1 

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru do defibrylatora Zoll? 

 

Odp.: TAK. 

 

PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz. 2 

Czy w powyższej pozycjach Zamawiający oczekuje papieru z kratką na zewnątrz czy z kratką 
nawiniętą do środka rolki? 

 

Odp.: Papier do defibrylatora Philips 920-0980 50x30 posiada kratkę od zewnętrznej strony. 

 

  



PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 80mm x 25m 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza papier w rozmiarze 80 x 25 o ile odpowiada modelowi aparatu 
FARUM E-30G. 

 

PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz. 12 

Prosimy o wskazanie długości wymaganego papieru oraz o podanie czy papier ma być gładki 
czy w kratkę. 

 

Odp.: Długość 30 m, w kratkę. 

 

PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz. 26 

Prosimy o wskazanie nazwy i modelu aparatu. 

 

Odp.: Analizator parametrów krytycznych GEM Premier 3500. 

 

PAKIET PAPIERY EKG, EEG, USG, KTG poz. 27 

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz podanie czy papier ma być gładki czy 
w kratkę. 

 

Odp.: Rolka termiczna gładka w rozmiarze 57 mm x 30 m. 

 

Dotyczy projektu umowy par. 1 pkt 6 

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji 
którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu 
zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, 
której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w 
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, 
KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia 
prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień 
publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie 
UZP).  
 

Odp.: Szpitale Polskie S.A. jako Spółka Akcyjna nie stosuje zapisów Ustawy PZP. Przetarg 
odbywa się wg. Kodeksu Cywilnego. 

 

Dotyczy projektu umowy par. 2 pkt 1 

Prosimy o podanie ilości dostaw w miesiącu do każdej z dwóch placówek, pozwoli to nam 
oszacować koszty dostaw a tym samym zaoferować odpowiednią cenę sprzedaży. 
Zamawiający oczekuje 2 miejsc realizacji, dlatego ważne jest podanie ilości dostaw w 
miesiącu.  

 

Odp.: Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej liczby dostaw w miesiącu, gdyż 
zamówienia są dokonywane w zależności od zapotrzebowania danej placówki. Szacunkowo 
dla Szpitala Polskiego w Sztumie jak i dla Drawskiego Centrum Specjalistycznego są to 2-3 
dostawy w miesiącu. 

 

 

 
 


