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Parczew, 05.09.2019 r. 

  

 

Dział Zamówień Publicznych 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/11/2019 (1) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 

medycznej 

  

 

 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 

się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

Pytanie 1  

dotyczy Zadania nr 21 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści endoskopowe noże wodne do ESD o długości 

igły 2,0 mm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 1800 

mm, dwa modele: końcówka standard, końcówka z kulką? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2  

dotyczy Zadania nr 21 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe bez igły, wielorazowe użytku, 

łyżeczki owalne, długość narzędzia 230 cm, średnica 2,4 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3  

dotyczy Zadania nr 21 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe bez igły, wielorazowe użytku, 

łyżeczki owalne, długość narzędzia 170 cm, średnica 2,4 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4  

dotyczy Zadania nr 21 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe bez igły, wielorazowe użytku, 

łyżeczki owalne, długość narzędzia 230 cm, średnica 2,4 mm? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w poz. 4 kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe bez igły, wielorazowego 

użytku, łyżeczki owalne, długość narzędzia 230 cm, średnica 2,4 mm; pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 5  

dotyczy Zadania nr 21 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne typu „aligator”, wielorazowe użytku, długość narzędzia 

230 cm, średnica 2,4 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w poz. 5 kleszczyki biopsyjne typu „aligator”, wielorazowe użytku, długość 

narzędzia 230 cm, średnica 2,4 mm. 

 

Pytanie 6  

dotyczy Zadania nr 21 Poz. 6-8 

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wielorazową, owalną wykonaną z plecionego drutu, 

średnica pętli regulowana do 25 mm, długość narzędzia 230 cm, z rączką w zestawie (zestaw:2 pętle + 1 

rączka)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7 

dotyczy Zadania nr 21 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wielorazową, owalną wykonaną z plecionego drutu z 

izolowaną końcówką, średnica pętli 10/20 mm lub 20/30 mm lub 30/55 mm, długość narzędzia 230 cm, 

z rączką w zestawie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8  

dotyczy Zadania nr 21 poz. 9 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9 jako osobne zadanie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9  

dotyczy Zadania nr 21 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowego użytku z otworem o rozmiarze 21mm x 28mm, nie 

zawierające lateksu, z gumką, pakowane po 100 szt., w stojący karton dyspenser z otworem w jego 

dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10  

dotyczy Zadania nr 21 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści długość 215 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 11  

dotyczy Zadania nr 29 poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 wymaga potwierdzenia producenta posiadanych narzędzi odnośnie 

kompatybilności oferowanych pętli oraz klipsów ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12  

dotyczy umowy § 5 ust. 1 i 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „jednak nie mniej niż 10,00 zł”? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 13 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 150 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w poz. 1 nożyczki o długości 150mm; pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 14 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 150 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w poz. 3 nożyczki o długości 150mm; pozostałe parametry bez 

zmian. 

 

Pytanie 15 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 145 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w poz. 5 nożyczki o długości 145mm; pozostałe parametry bez 

zmian. 

 

Pytanie 16 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 145 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 10 

Prosimy o dopuszczenie nożyczek Metzenbaum, względnie Metzenbaum-slim, pozostałe wymagania 

bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne poz. 31 

Prosimy o dopuszczenie haczyka o dł. cześci chwytnej 2 i 3 mm do wyboru. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w poz. 31 haczyki o dł. cześci chwytnej 2 i 3 mm do wyboru; pozostałe 

parametry bez zmian. 

 

Pytanie 19 

dotyczy Zadania nr 36 Narzędzia medyczne 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy w zakresie Zadania nr 36 do 45 dni roboczych od daty złożenia 

zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze 

są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny narzędzi chirurgicznych 

jest bardzo długi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 20 

dotyczy Zadania nr 9 

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt. ( 7 opakowań)? Reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu w opakowaniu innej wielkości, zgodnie z zapisami 

SIWZ rozdz. III pkt 6. 
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Pytanie 21 

dotyczy Zadania nr 12 poz. 22 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 12  poz. nr 22 zawierającej testy do 

diagnostyki in vitro  (Testy Ureazowe ) ?  

Uzasadnienie: Testy ureazowe, są szczególnymi testami diagnostycznymi do diagnostyki in vitro, nie 

mającymi nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie [jak wzierniki czy okulary itp.]. 

W dostawie  testów ureazowych do diagnostyki in vitro specjalizują  się dystrybutorzy, którzy zajmują 

się  kompleksowo diagnostyką  laboratoryjną a testami w kierunku Helicobacter pylori w szczególności.  

Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, które się specjalizują w diagnostyce in vitro [np. 

firma nasza dostarcza testy ureazowe od ponad 15 lat] a Zamawiającemu uzyskanie najlepszego testu po 

najniższej cenie. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - 

po zawyżonych cenach. 

Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroskopowym, a 

fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi 

wydatkami na drogie terapie eradykacyjne. 

W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do 

dokładnie opisanych, pojedynczych pakietów lub umożliwia złożenie oferty na poszczególne pozycje. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Dyrektor 
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