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SR/XV-270-6(2)-SS/19           Poznań, dnia 22.02.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywna dostawa narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie 

inwazyjnych. 

SR/XV-270-6-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywna dostawa narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie 

inwazyjnych. 
 

PYTANIE: 

Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy poprzez 

zmianę treści par. 1 ust. 3 zd. drugie na następującą treść: „Zafakturowanie nastąpi w momencie 

pobrania ich z depozytu przez Zamawiającego. 

 
Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy poprzez 

dodanie do par. 2 ust. 13 zdania o treści:  „Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać 

pobrany z depozytu przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy. 

 

PYTANIE: 

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 8, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów 

do wprowadzania protez plastikowych z cewnikiem prowadzącym o średnicy 8.5, 9 lub 10FR, 

zestaw składa się z cennika prowadzącego z widocznymi znacznikami w RTG i popychacza, 

długość 170 lub 205 cm, z otworem lub bez otworu na końcu. 

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 13, w miejsce pierwotnych parametrów, protez 

przełykowych o długości 8, 10 12 lub 12,5, 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 15, w miejsce pierwotnych parametrów, 

mechanicznych poszerzadeł w rozmiarze 5, 6, 6.9, 8.4, 9, 9.6Fr, temperowanych. 

4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 19, w miejsce pierwotnych parametrów, 

ciśnieniowych balonów Herkules bez możliwości użycia prowadnika 

5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 28, w miejsce pierwotnych parametrów, 

prowadnic do dróg żółciowych /trzustkowych z końcówką hydrofilną  5-25 cm lub bez, średnice 

0,035-0,018 proste lub zagięte, długości 450cm+/- 50 cm. 

6. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 31, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do 

pobierania biopsji o średnicy w rozmiarze 25G. 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pytania – dotyczą PAKIETU NR 3  

1. poz. 3. czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na protezy o parametrach - śr. na 

końcach 28 mm, śr aplikatora 8 mm, 2 lassa do repozycjonowania; pozostałe parametry bez zmian 

2. poz . 4. czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na protezy o parametrach - śr. 24 mm, 

średnica aplikatora 3,4 mm; pozostałe parametry bez zmian  
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3. poz. 5. czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na protezy o dł 90 i 120 mm; pozostałe 

parametry bez zmian 

4. poz. 6. czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na protezy o parametrach  : proteza do 

dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się 

otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające 

migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik 

radiologiczny. Długość całkowita protezy 40 ,50, 60,80,100mm, ; średnica 8 lub 10mm; średnica 

kołnierza 11.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z 

prowadnicą 0,035 cala; posiada sytem złotych znaczników: na kołnierzach i w części środkowej; 

posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy 

do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu. 

5. poz. 7. czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na protezy o parametrach: 

jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych pokrywana silikonem na całej 

długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12, 14, 16mm, średnica kołnierzy 24 - 26mm, 

długość robocza 20 - 30mm długość kołnierzy po 5mm; długość całkowita 30 -  40mm; 1 lasso do 

repozycjonowania; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,47mm (10,5Fr), posiada 

system złotych znaczników: na kołnierzach. i w części środkowej; posiada podwójny system 

kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik 

radiologicznyi i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu 

6. poz. 25. czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na balony do poszerzania przełyku o 

parametrach - trójstopniowe o średnicach 6-7-8 mm ; 8,5-9,9-10,5 mm i dł 90 mm ; dł narzędzia 

190 cm do kanału roboczego 2,8 mm. Do każdego balonu dołączona informacja przy jakim 

ciśnieniu jaka jest średnica balonu. 

7. poz. 26. czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na balony do poszerzania przełyku o 

parametrach - trójstopniowe o średnicach 11-12-13 mm, 13,5-14,5-15,5 mm, 16-17-18 mm, 18-

19-20 mm i dł 80 mm ; dł narzędzia 190cm do kanału roboczego 2,8 mm. Do każdego balonu 

dołączona informacja przy jakim ciśnieniu jaka jest średnica balonu. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Dopuści. 

Ad. 2. Dopuści. 

Ad. 3. Dopuści. 

Ad. 4. Dopuści. 

Ad. 5. Jak w SIWZ. 

Ad. 6. Dopuści. 

Ad. 7. Dopuści. 

 

PYTANIE: 

PAKIET NR 4 

-poz 1 zapis w przedmiocie zamówienia ZESTAW B: 2 papilotomy igłowe. W rubryce ilość 10 

jednostka szt. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga oferty na 10 opakowań po dwie 

szt. , czy na 5 opakowań po 2 szt. 

ODPOWIEDŹ: 

5 opakowań po 2 szt. 

 

PYTANIE: 

Par.2 pkt. 5 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 2 pkt. 5 wzoru umowy na następujący:  

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji oraz wymiany zużytych, uszkodzonych bądź 

wadliwych narzędzi wielorazowego użytku na swój koszt w sytuacji, gdy były one używane 

przez Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem, z wyjątkiem zużycia narzędzi 

wielorazowego użytku wynikającego z częstotliwości używania.  
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Wymóg wymiany zużytych narzędzi wielorazowego użytku na koszt Wykonawcy w sytuacji, gdy 

były one używane przez Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem, będzie rościł nieuzasadnione 

uprawnienie dla Zamawiającego do wymiany tych narzędzi na nowe w sytuacji gdy ich zużycie 

wynika z naturalnej częstotliwości używania. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy. 

 

PYTANIE: 

Par.3 pkt. 2 wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy w trybie „na cito” w ciągu 48 godzin 

w dni robocze ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy. 

 

 


