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Bielsk Podlaski 15.06.2018 r. 

 

ZP.261.14.2018 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

na dostawę protez i materiałów do zabiegów naczyniowych 

dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 

w trybie przetarg nieograniczony 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 221.000 euro 

 

 

Odpowiedzi na zapytania 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia: 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1, 2, 3 i 9w miejsce pierwotnych parametrów protez i 

łat uszczelnianych żelatyną, dwustronnie welurowanych z niskim welurem wewnętrznym i wysokim 

welurem zewnętrznym, grubość ściany 0,55 mm, o dostępnych rozmiarach: 

- w pozycji 1 – długość 30 cm dla średnic 6, 8, 12, 14, 16 mm oraz 25 cm dla średnic 18, 20, 22, 24 mm  

- w pozycji 2 – długość 40 cm dla średnic 6, 8 mm, długość 60 cm dla średnic 7, 10, 12, 14, 16 oraz 

długość 50 cm dla średnic 18, 20, 22, 24 mm. 

- w pozycji 3 - długość 45 cm, rozmiary: 12x6mm, 14x7 mm, 16x8mm, 18x9mm, 20x10mm, 22x11mm, 

24x12mm. 

- w pozycji 9 - 70x15mm; 80x40mm lub 100x15mm. 

oraz o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1,2 i 3 do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

2. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4-8 oraz poz. 10 protez i łat naczyniowych uszczelnianych żelatyną 

wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, bez impregnacji solami srebra, ale z 

możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem o grubości ściany 0,55 mm, o 

rozmiarach: 

- w pozycji 4 – długość 30 cm dla średnic 6, 8, 12, 14, 16 mm oraz 25 cm dla średnic 18, 20, 22, 24 mm  

- w pozycji 5 – długość 40 cm dla średnic 6, 8 mm, długość 60 cm dla średnic 7, 10, 12, 14, 16 oraz 

długość 50 cm dla średnic 18, 20, 22, 24 mm. 

- w pozycji 6 - długość 45 cm 

- w pozycji 7 – długość 30 cm dla średnic 6, 8, 12, 14, 16 mm oraz 25 cm dla średnic 18, 20, 22, 24 mm 

- w pozycji 8 - długość 45 cm 

- w pozycji 10 – 10x150mm i 15x70mm 

oraz o wydzielenie pozycji 4-8 i 10 do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

3. Prosimy o odstąpienie od wymogu zapewnienia instrumentarium do protez naczyniowych na czas 

obowiązywania umowy. Jednocześnie prosimy o uszczegółowienie asortymentu (wraz z ilościami) 

wchodzącego w skład instrumentarium 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2 

 

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez o 

standardowej grubości ściany 0,47mm bez możliwości powtórnej sterylizacji parą do 10 razy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

5. Prosimy o odstąpienie od wymogu zapewnienia instrumentarium do protez naczyniowych na czas 

obowiązywania umowy. Jednocześnie prosimy o uszczegółowienie asortymentu (wraz z ilościami) 

wchodzącego w skład instrumentarium 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy zapisów § 7 wzoru umowy 

 

6. Prosimy o wprowadzenie w treści postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania danych w § 7 

rodzaju danych oraz kategorii osób, których dane dotyczą (czy będą to np.  dane szczególne, czy tylko 

pracownicy szpitala ? 

Odpowiedź: W protokołach będą znajdować się inicjały pacjenta, inicjały operatora, numer księgi 

bloku operacyjnego oraz numer księgi głównej. 

 

7. Prosimy o wprowadzenie w treści postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania danych w § 7 

rodzaju zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych – dotychczasowe postanowienie 

stanowi wyłącznie zacytowana treść przepisu Rozporządzenia, które nie wskazuje, czy i w jakim zakresie 

oraz na jakich warunkach szpital może udzielić zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 7 ust. 1 i otrzymuje następujące brzmienie: 

 

ust. 1 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie zapisami niniejszej umowy i w oparciu 

o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanego dalej „RODO“.  

 

8. Czy będzie możliwość rozszerzenia zapisów tego paragrafu w trakcie trwania umowy, w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności ?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

 

 

 

 


