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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie 

inwazyjnych 

SR/XV-270-6-SS/20 
 

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 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę narzędzi do chirurgicznych zabiegów minimalnie 

inwazyjnych. 
 

PYTANIE: 

Pakiet nr 2. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotki o długości kateteru 250 cm, średnica 1,7 mm, 

długość szczotki kanałowej 20 mm, średnica 5 mm, długość szczotki gniazdowej 30 mm, średnica 10 

mm. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

1. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 

wydzieli z Pakietu nr 1 pozycję nr 4, 5, 14, 24, 25, w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 1a) i 

umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie 

oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej 

części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu 

Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie 

poniższych: 

2. Pakiet 1, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania z gumkami w kolorze 

czarnym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy 

o merytoryczne uzasadnienie stawianych wymogów. 

3. Pakiet 1, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści klips hemostatyczny pozwalający na 30-krotne 

otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem, w 

długości roboczej 230 cm, pakowane po 5 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

4. Pakiet 1, poz. 14. Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości roboczej 160cm i 230cm, 

średnicy szczęk 2,3mm, o łyżeczkach elipsoidalnych, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

5. Pakiet 1, poz. 24. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom, o długości roboczej 180cm, 

długości noska 5mm i długościach tnących cięciwy 20mm i 25mm? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

6. Pakiet 1, poz. 25. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu pompującego się do 

rozmiarów 10-12-15mm lub 13-15-18mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

7. Pakiet 2. Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości kateteru 230cm,  średnicy 1,7mm, 

długości szczotki kanałowej 20mm średnicy 5mm i długości szczotki gniazdowej 20mm i 

średnicy 10mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Nie. 

Ad. 2. Tak. 
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Ad. 3. Tak. 

Ad. 4. Nie dotyczy. 

Ad. 5. Nie. 

Ad. 6. Nie. 

Ad. 7. Nie. 

 

PYTANIE: 

1. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 

wydzieli z Pakietu nr 4 pozycję nr 1,3 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 4a) i umożliwi 

składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 

poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli 

na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska 

najbardziej korzystną cenę. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższych: 

2. Pakiet 4, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie pakowane po 1 sztuce? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

3. Pakiet 4, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczotki o długości roboczej 2300mm? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Nie. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Tak. 

 

PYTANIE: 

1. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 

wydzieli z Pakietu nr 5 pozycję nr 2, 3, 26 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 5a) i umożliwi 

składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 

poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli 

na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska 

najbardziej korzystną cenę. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższych: 

2. Pakiet 5, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy narzędzia 2,3mm, pakowane 

po 10 sztuk (z zachowanym przeliczeniem)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

3. Pakiet 5, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw 7 gumkowy z polietylenowym cięgnem (w 

miejsce lnianego)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

4. Pakiet 5, poz. 26. Czy Zamawiający dopuści marker endoskopowy w opakowaniu typu 

"strzykawka"? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Nie. 

Ad. 2. Nie. 

Ad. 3. Nie. 

Ad. 4. Tak. 

 

 

 


