
 

 

                              Grodzisk Mazowiecki 15.04.2016 
 SPSSZ – V /  82  / 2016 
 
 
                                                                                     Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę endoskopowego sprzętu jednorazowego i wielorazowego do Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/12 /D/16). 
 
Pytanie 1 
Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 1 
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igły endoskopowe jednorazowego użytku 
o długości ostrza igły 4mm lub 5mm i średnicy igły 22G (obecnie w SIWZ: 23G), takie które były 
do tej pory używane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź : Tak. 
  
Pytanie 2 
Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 2  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętlę do polipektomii, owalną, typu Erlangen 
(dwustopniową, wzmocniona część proksymalna, część dystalna z drutu plecionego) o średnicach 
20/35mm (obecnie w SIWZ: 15/30mm) i długości roboczej 230cm, wielorazową, kompletną? 
Odpowiedź : Tak. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 3  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętlę do polipektomii, owalną,  o średnicy 
25mm lub 35mm (obecnie w SIWZ: 30mm) i długości roboczej 230cm, wielorazową, kompletną?  
Odpowiedź : Tak. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 5 
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować balon do usuwania złogów, 3-kanałowy,            
3-stopniowy, możliwość pompowania jednego balonu do trzech rozmiarów: 9mm-13mm-16mm 
(w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki), długość narzędzia 2000mm, takie które były do 
tej pory przez Zamawiającego używane? 
Odpowiedź : Tak. 
  
Pytanie 5 
Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 5 
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestaw do wykonania cystogastrostomii 
wielorazowego użytku. Cystotomy składają się z igły tnącej i zewnętrznego cewnika z końcówką 
koagulującą. 2 przyłącza HF. Dwa rozmiary do wyboru:  Fr. 8.5 na prowadnik .025 cala oraz Fr. 10 
na prowadnik .035 cala. Długość całkowita narzędzia 180cm. 
Odpowiedź : Nie. 
 
Pytanie 6 
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Dotyczy Pakietu nr 4 – poz. 5 
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować endoprotezy o rozmiarze 10F i odległościach 
między zaczepami 5cm, 7cm, 9cm, 12cm, 15cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem 
SIWZ? 
Odpowiedź : Tak. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 3 
Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Przewidziana wartość umowy jest 
maksymalna, a Zamawiający może kupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu, 
o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy.” 
Odpowiedź :  Zamawiający nie wyraża zgody . 
 
Pytanie 8 
Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca 
zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszenia reklamacji Zamawiającego.” 
Odpowiedź : Tak. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy projektu umowy 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do projektu umowy zapisu następującej treści: 
„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób 
objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu 
objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa 
wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.” 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody . 
 
Pytanie 10  
dot. opisu przedmiotu zamówienia pakietu nr 3 poz. 8 oraz zapisów SIWZ – rozdział I punkt 3.1 
podpunkt 9  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia , który nie jest wyrobem 
medycznym – stawka VAT 23 % nie posiadającego dokumentów dopuszczających do obrotu ( np. 
deklaracja zgodności )  
Odpowiedź : Tak.  
 
Pytanie 11 
Dot. pakietu nr 3 poz. 6  
Czy zamawiający dopuści ofertę z butelką sprzedawaną pojedynczo, w opakowaniach po 1 szt. ?  
Odpowiedź : Tak.  
 
Pytanie nr 12  
dotyczące zapisów umowy, SIWZ - rozdział I punkt 3 podpunkt 2: Zgodnie z zapisami SIWZ punkt 3 
podpunkt 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na dowód potwierdzenia, ze Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej został załączony inny dokument (świadectwo ubezpieczeniowe) bez kopii 
potwierdzenia przelewu bankowego, ale z którego wynika, że w chwili wystawienia świadectwa nie 
miały miejsce żadne zaległości w zakresie opłacania składek, w związku z czym ochrona 
ubezpieczeniowa nie została anulowana ? 
Odpowiedź : Tak.  
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Pytanie nr 13  
dotyczące zapisów SIWZ - rozdział I punkt 3.1 podpunkt 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 
instrukcje obsługi dostarczone zostały wraz z przedmiotem zamówienia przy dostawie? 
Odpowiedź : Tak, ale z oświadczenia złożonego do oferty ( określonego w Rozdziele I pkt 3.1, 
ppkt. 10 ) musi wynikać kiedy zostaną dostarczone instrukcje użytkowania.  
 
Pytanie nr 14 
 dotyczące zapisów umowy: paragraf 7 ustęp 1 akapit 3 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 
kary z 10% na 2%, gdyż kara umowna w wysokości 10% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje 
do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych? 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15 
 dotyczące zapisów SIWZ - rozdział I punkt 3.1 podpunkt 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 
instrukcje obsługi dostarczone zostały w formie elektronicznej tj. na płycie CD? 
Odpowiedź : Tak.  
 
Pytanie nr 16: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający 
znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? 
Odpowiedź : Nie.  
 

 
 
 
 
 
                                                                                                              ………………………………. 
                                                                                                                                                                       podpis 
 
 
 


