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Dot. postępowania na dostawę sprzętu i narzędzi endoskopowych.

                                       (Nr sprawy SPSSZ/ 22 /D/18)

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 : Pozostają zapisy SIWZ.

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?
Odpowiedź : TAK.

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,1% na 0,05%?
Odpowiedź : NIE.

Dotyczy zapisów projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy ustępu o poniższej treści:
„Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  wstrzymania  dostawy  w  przypadku  zwłoki  w 
płatnościach  (za  zrealizowane  zamówienia)  powyżej  30  dni  od  momentu  wymagalności 
faktury.” ?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

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.
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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 : TAK.

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 1
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; takie które były do tej pory używane przez Zamawiającego?
Odpowiedź : TAK.

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 2
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętlę do polipektomii, owalną,  o 
średnicy 25mm lub 35mm (do wyboru przez Zamawiającego) (obecnie w SIWZ: 30mm) i 
długości roboczej 230cm, wielorazową, kompletną; takie które były do tej pory używane 
przez Zamawiającego? 
Odpowiedź : TAK.

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 8
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; 
takie które były do tej pory przez Zamawiającego używane?
Odpowiedź : TAK.

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 9
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.

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 10
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.

Dotyczy Pakietu nr 4 – poz. 1
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować endoprotezy o rozmiarze 7F i 
odległościach między zaczepami 5cm, 7cm, 9cm, 12cm, 15cm; wszystkie pozostałe 
parametry zgodne z opisem SIWZ?
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Odpowiedź : TAK.

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.

pakiet nr 2 poz. 5 
Ze względu na fakt , że strzykawki są niepodzielne 1 op = 5 szt Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie opakowania zawierającego 5 sztuk (2 op = 10 sztuk) ?
Odpowiedź : TAK.

Dotyczące zapisów SIWZ – VI .4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje zostały dostarczone wraz z dostawą (razem z 
narzędziami)?
Odpowiedź : TAK.

 Dotyczące zapisów SIWZ – VI .4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje obsługi dostarczone zostały w formie 
elektronicznej tj. na płycie CD?
Odpowiedź : TAK.

 Dot. pakietu 3 poz. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  tej  pozycji  wyrobu  nie  będącego 
wyrobem medycznym (VAT 23%), nie posiadającego dokumentów dopuszczających?
Odpowiedź : TAK.

Dot. pakietu 7 poz.5
Czy w związku z tym , ze sfinkterotomy wielorazowe pakowane są w fabryczne ,niepodzielne 
opakowania po 2 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie wymaganej ilości do 2 szt. ?
Odpowiedź : TAK.

 Pakiet nr 1
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyłączy do odrębnego pakietu pozy-
cje 3, 9, 10 i dopuści:
Odpowiedź : NIE.
Poz. 3
Ustnik jednorazowy z opaską mocującą, średnica otworu wewnętrznego 21x26 mm.
Odpowiedź : NIE.
Poz. 9
Balon do usuwania złogów. Jednorazowy trójkanałowy. Współpracuje z prowadnicą 0,035". 
Można go napompować do trzech rozmiarów 9/12/15 mm za pomocą jednej z trzech skalibro-
wanych strzykawek. Możliwość podania kontrastu powyżej balonu, długość całkowita narzę-
dzia wynosi 2000 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Posiada 2 nakładki-
-markery uwidaczniające w RTG, pod i nad balonem.
Odpowiedź : NIE.
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Poz. 10
Igła endoskopowa jednorazowa o długości ostrza igły 5 mm. Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ.
Odpowiedź : NIE.

Pakiet 2
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyłączy do odrębnego pakietu pozy-
cje 1, 2, 3, 6 i dopuści:
Odpowiedź : NIE.
Poz. 2
Balony do poszerzania zwężeń o zmiennej średnicy, długość robocza 230 cm. Pozostałe para-
metry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź : NIE.
Poz. 3
Balon do usuwania złogów i rewizji dróg żółciowych, ujście kontrastu powyżej balonu. Pozo-
stałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź : NIE.
Pakiet 4
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na po-
zycje 1-9.
Odpowiedź : NIE.

Pakiet 7
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na po-
zycję 6.
Odpowiedź : NIE.

Pytanie dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert mógłby wydzielić 
do osobnego pakietu pozycję: 3; 7; 10; 11
Odpowiedź : NIE.

Pytanie dotyczy pakietu nr 1 poz.10
Czy Zamawiający dopuści igłę endoskopową jednorazowego użytku o długości ostrza igły 5 
mm?
Odpowiedź : NIE.

Pytanie dotyczy pakietu nr 1 poz.10
Czy Zamawiający dopuści igłę endoskopową jednorazowego użytku o długości ostrza igły 6 
mm?
Odpowiedź : NIE.

Pytanie dotyczy pakietu nr 3
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert mógłby wydzielić 
do osobnego pakietu pozycję: 1; 2; 6; 8
Odpowiedź : NIE.

Pytanie dotyczy pakietu nr 6
Czy Zamawiający mógłby w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wydzielić 
do osobnego pakietu pozycję: 6
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Odpowiedź : NIE.
Pakiet nr 4.
Czy Zamawiający w pozycji 6, 7 i 8 Pakietu nr 4 dopuści zaoferowanie  endoprotez o długo-
ści 5, 7, 9, 10 i 12 cm.
Odpowiedź : NIE.

Czy Zamawiający w pozycji 9 Pakietu nr 4 dopuści zaoferowanie  endoprotez o średnicy 7 Fr.
Odpowiedź : NIE.

Czy Zamawiający w pozycji 10 Pakietu nr 4 dopuści zaoferowanie  popychacza o długości 
175 cm.
Odpowiedź : NIE.

                                                                               ……………………………………
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