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Puszczykowo, dnia 25 listopada 2016 r.  

 

Szp.12/27/3/16 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa jednorazowego sprzętu wykorzystywanego w endoskopii 

 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej 

dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej 

SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 25 listopada 2016 r. 

 

 

Dotyczy części 1 

Pytanie 1 

Prosimy o dopuszczenie w części 1, w miejsce pierwotnych parametrów, papilotomów jednorazowego użytku o średnicy 

cewnika 7 Fr z końcówką zaokrągloną Dome-Tip. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papilotomów jednorazowego użytku o średnicy cewnika 7 Fr z końcówką zaokrągloną 

Dome-Tip. 

 

Dotyczy części 3 

Pytanie 2 

Prosimy o dopuszczenie w części 3 w pozycji 1 i 2, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadników o długości 480 cm.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadników o długości 480 cm. 

 

Dotyczy części 7  

Pytanie 3 

Czy w pozycji 1 i 2 części 7 Zamawiający oczekuje koszy twardych czy wykonanych z plecionego drutu czyli miękkich? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje koszy twardych albo wykonanych z plecionego drutu czyli miękkich. 

 

Dotyczy części 8 

Pytanie 4 

Prosimy o dopuszczenie w części 8, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do usuwania złogów wykonanych z lateksu, 

zawierających 1 strzykawkę ze skalą (oznakowaniem), średnice balonu: 8.5, 12, 15 mm, średnica cewnika 7 Fr temperowany do 

5Fr. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów do usuwania złogów wykonanych z lateksu, zawierających 1 strzykawkę ze 

skalą (oznakowaniem), średnice balonu: 8.5, 12, 15 mm, średnica cewnika 7 Fr temperowany do 5Fr. 
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Dotyczy części 10 

Pytanie 5 

Prosimy o dopuszczenie w części 10, w miejsce pierwotnych parametrów, szczoteczek cytologicznych do dróg żółciowych o 

długości 200cm, średnica cewnika 8 Fr.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczoteczek cytologicznych do dróg żółciowych o długości 200cm, średnica cewnika 8 Fr. 

 

Dotyczy części 11 

Pytanie 6 

Prosimy o dopuszczenie w części 11, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przezskórnej endoskopowej 

gastrostomii z gazikami bez otworów. Pozostałe parametry zgodnie w wymogami siwz.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii z gazikami bez otworów. 

 

Dotyczy części 15, 16 i 17 

Pytanie 7 

Czy w części 15, 16 i 17 Zamawiający wymaga złożenia oferty na kleszcze biopsyjne o szczękach gładkich i szczękach aligatora 

co pozwala w zależności od rodzaju zmiany na pobranie dobrej jakości wycinka celem poddania go dalszym badaniom? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga złożenia oferty na kleszcze biopsyjne o szczękach gładkich i szczękach aligatora. 

 

Dotyczy części 17 

Pytanie 8 

Czy w części nr 17 z uwagi na fabryczne pakowanie kleszczy po 5 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na 20 op. po 

5 szt? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na 20 op. po 5 szt. 

 

Dotyczy części 19 

Pytanie 9 

Prosimy o dopuszczenie klipsownic pakowanych pojedynczo i dopuszczenie możliwości złożenia oferty na 40 sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na klipsownice pakowane pojedynczo w ilości 40 szt. 

 

Pytanie 10 

Czy w części nr 19 z uwagi na fabryczne pakowanie klipsownic po 10 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na 4 op. 

po 10 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na 4 op. po 10 szt. 

 

Dotyczy części 20 

Pytanie 11 

Czy w części nr 20 z uwagi na fabryczne pakowanie pętli o średnicach 10, 15 i 25 mm po 10 szt. , Zamawiający wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na 2 op. po 10 szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na 2 op. po 10 szt. 
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Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do treści siwz w poniższym zakresie: 

sformułowanie: „Część 20 - Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna; Zamawiana ilość 15”, 

zastępuje się zapisem: „Część 20 - Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna; Zamawiana ilość 20”. 

 

Dotyczy wzoru umowy 

Pytanie  

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1, podpunkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z 

niniejszego podpunktu następującego zapisu: „jednak nie mniej niż 20 złotych za każdy dzień opóźnienia”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 

 

Pytanie  

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1, podpunkt 3): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z 

niniejszego podpunktu następującego zapisu: „jednak nie mniej niż 20 złotych za każdy dzień opóźnienia”.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 

 

 


