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Puszczykowo, dnia 25 listopada 2016 r.  
 
 
Szp.12/27/1/16 
 
 

 

 

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 dniach 22-24 listopada 2016 r. 
 
Dotyczy SIWZ  

Pytanie 1 

CZEŚĆ XIII Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego 
Czy ze względu na ilość oraz różnorodność asortymentu Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce dokumentów 
dopuszczających oraz materiałów informacyjnych/katalogów Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu ww. 
dokumentów wraz ze zobowiązaniem do ich niezwłocznego przesłania na każde żądanie Zamawiającego? Nadmieniamy, że 
Zamawiający miał okazję używać akcesoriów oferowanych przez naszą firmę oraz zapoznał się z ich jakością oraz parametrami. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią punktu III.6) opublikowanego w dniu 21.11.2016 r. Ogłoszenia o zamówieniu o numerze 347607 – 2016, 
dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj.: 1) 
dokumentację zawierającą dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą wymagania zawarte w Załączniku 
nr 2 do SIWZ, tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp.; 2) deklaracje zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych(Dz.U. z 2015 r. poz. 876), Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego. 
 
Dotyczy części 1 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotomów bez funkcji rotacji, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania papilotomów bez funkcji rotacji. 
 

Dotyczy części 3 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pozycji 1 i 2 prowadnik nitinolowy z końcówką prostą o dł. 
6,5cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 i 2 prowadnik nitinolowy z końcówką prostą o długości 6,5cm. 
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Dotyczy części 5 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści w części 5 pnkt.1 , 2, 3, 4, 5 protezę dróg żółciowych, wykonaną z PE, o dwóch zaczepach 
mocujących, dostępna w wersji z zagięciem środkowym i dwunastniczym, z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, 
wykonaną w technologii cienkościennej, widoczną w obrazie RTG, z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania? 
Rozmiar FR i długości jak w siwz 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 5 dopuszcza protezę dróg żółciowych o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 
 
Dotyczy części 6 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm, śr. osłonki 2,4 mm, skalowane co 10 mm, pozostałe parametry 
zgodne z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o długości 240 cm, śr. osłonki 2,4 mm, skalowane co 10 mm, pozostałe parametry 
zgodne z opisem. 
 

Dotyczy części 8 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7,5Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania balonów o średnicy cewnika 7,5Fr. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści w części 8   balon o zmiennej średnicy, wyposażony w marker RTG określający położenie balonu, 
dostępny w rozmiarach 9-12, 12-15, 15-18, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką pompującą balon do dwóch średnic,  
z malejącą średnicą cewnika 7 Fr do 6 Fr?  
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 8 dopuszcza balon o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści balon do usuwania złogów, o średnicy balonu 9/12/15mm. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 8 dopuszcza balon o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 
 

Dotyczy części 9 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, śr. osłonki 2,4 mm, pozostałe 
parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, śr. osłonki 2,4 mm, pozostałe 
parametry zgodne z opisem. 
 

Dotyczy części 14 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający w części 14 dopuści proponowane rozwiązanie: Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, gumki 
lateksowe o kwadratowym przekroju, nić przewleczona przez teflonowy cewnik, przedostatnia gumka odróżniająca się 
kolorem od pozostałych, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji, zestaw gotowy do montażu? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający w części 14 dopuszcza rozwiązanie określone w powyższym pytaniu. 
 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający w części 14 dopuści proponowane rozwiązanie: kleszcze biopsyjne typu Jumbo w teflonowej osłonce,  
o średnicy cewnika 3,0 mm, łyżeczki owalne z okienkiem, znaczniki na odcinku dystalnym cewnika w celu łatwiejszej orientacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 14 dopuszcza rozwiązanie określone w powyższym pytaniu. 
 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający w części 14 dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 6 podwiązek, pozostałe parametry zgodne  
z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 14 dopuszcza zaoferowanie zestawów zawierających 6 podwiązek, pozostałe parametry zgodne  
z opisem. 
 

Dotyczy części 15 i 16 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści w części 15 i 16 szczypce biopsyjne w osłonie z tworzywa sztucznego pokrytego substancją 
hydrofilną?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w części 15 i 16 szczypce biopsyjne w osłonie z tworzywa sztucznego pokrytego substancją hydrofilną. 
 

Dotyczy części 15  

Pytanie 14 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczypce biopsyjne jednokrotnego użytku, łyżeczki owalne lub 
ze szczękami aligatora z okienkiem, do biopsji stycznych, z igłą lub bez, teflonowa osłonka z markerami, długość narzędzia 
230cm, do kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie 10 szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 15 dopuszcza szczypce biopsyjne o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 
 

Dotyczy części 16 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczypce biopsyjne jednokrotnego użytku, łyżeczki owalne lub 
ze szczękami aligatora z okienkiem, do biopsji stycznych, z igłą lub bez, teflonowa osłonka z markerami, długość narzędzia 
230cm, do kanału roboczego 3,2mm. Opakowanie 10szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 16 dopuszcza szczypce biopsyjne o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 
 

Dotyczy części 17 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczypce biopsyjne jednokrotnego użytku, łyżeczki owalne lub 
ze szczękami aligatora z okienkiem, do biopsji stycznych, z igłą lub bez, teflonowa osłonka z markerami, długość narzędzia 
230cm, do kanału roboczego 3,7mm. Opakowanie 10szt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 17 dopuszcza szczypce biopsyjne o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 
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Dotyczy części 19 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający wymaga 2 sztuk czy 2 opakowań. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do siwz, Zamawiający wymaga 2 opakowań po 20 szt. 
 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści klipsownicę do endoskopowego tamowania krwawień 
jednokrotnego użytku z atraumatyczną budową klipsa, która nie wymaga osłonki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza klipsownicę do endoskopowego tamowania krwawień jednokrotnego użytku z atraumatyczną budową 
klipsa, która nie wymaga osłonki. 
 

Dotyczy warunków umowy 
Pytanie 19 

§ 2 ust. 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu: 
„….Natomiast w przypadku wad fizycznych Wykonawca zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na wolny od wad  
w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 
 

Pytanie 20 

§ 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ustępu o następującej treści: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych 
zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) 
wskazanego na fakturze”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 
 

Pytanie 21 

§ 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści: 
„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność 
nastąpiła po terminie wskazanym w § 3 ust. 5 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek 
wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej 
skalkulowanego potrącenia”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 
 

Pytanie 22 

§ 3 ust. 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu o słowa: 
„..zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 
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Pytanie 23 

§ 4 ust. 1 oraz 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 5% na 1%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany do treści umowy. 
 


