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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: 

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

z Pakietu nr 1 pozycję nr 4, 5, 15 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.  

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Pakiet 1, poz. 15. 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. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Nie. 

 

PYTANIE: 

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

do usuwania złogów z dróg żółciowych ze średnicą rozprężania 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20. 

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

regulacji igły 4mm +/- 2mm. 

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 7, w miejsce pierwotnych parametrów, 

prowadnic do dróg żółciowych/trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką, prostych dla średnic 

0,021 i 0,025 oraz prostych i zagiętych dla średnicy 0,035. 

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

mechanicznych poszerzadeł do dróg żółciowych temperowanych w rozmiarze 5, 6, 6.9, 8.4, 9 i 

9.6Fr. 
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5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 23, w miejsce pierwotnych parametrów, 

prowadników ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem o podwyższonej sztywności. Zwężona, 

nieruchoma konstrukcja rdzenia zapewnia stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki. 

Średnica 0.035” długość 145, 180 i 260cm w wersji z prostą końcówką oraz 145 i 260 cm w 

wersji z zagiętą końcówką typu „J”. 

6. Prosimy o wykreślenie z pakietu 5 pozycji 33 ze względu na nałożony na produkt recall. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Jak w SIWZ. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Nie. 

Ad. 4. Nie. 

Ad. 5. Tak. 

Ad. 6. Tak. 

 

PYTANIE: 

PAKIET 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  

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 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Tak. 

Ad. 4. Tak. 

 

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: 

Jak w projekcie umowy. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. III pkt. 8.3 i wzoru umowy Par. 2 ust. 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 11 (Filtr do pompy ssącej) 

produktu który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny (stawka vat 23%) i tym samym 

odstąpi dla tego produktu od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 


