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                    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                  tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

 

Szczecin, dn. 25.11.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/97/15 

w sprawie: dostawy 1. sprzętu medycznego jednorazowego użytku (kleszczyki, nożyki, retraktory, worki 

laparoskopowe) oraz szczypczyków biopsyjnych gastro i kolonoskopowych; 2. materiałów zużywalnych                          

do wykonania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą RTG, kompatybilnych 

z urządzeniem Mammotome dla SPSK-2 

  

Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: Zadanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka laparoskopowego jednorazowego 10 mm, wyposażonego                         

w cylindryczną torebkę  o pojemności 200 ml, wyposażonego w duże łatwo dostępne wejście, trzpień o posuwisto-

zwrotnym ruchu z obrączkowym uchwytem na palce i tulei wprowadzającej, worek podtrzymywany przez 

metalowy pierścień umożliwiający manipulowanie rozwiniętym workiem, zabezpieczenie w postaci zastawki 

uniemożliwiające wydostawanie się pobranego materiału na zewnątrz, opakowanie zewnętrzne w formie tacy 

plastikowej, opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Pytanie 2: Zadanie nr 4 

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania nr 4 dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o długości narzędzia                 

1600 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

Pytanie 3: zadanie nr 4 

Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania nr 4 dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną, pozostałe parametry 

zgodne z opisem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

Pytanie 4: zadanie nr 4 

czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania nr 4 dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach otworu głównego                

18 mm x 26 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca II: 

Dotyczy zadania nr 1 

Pytanie 5:  

Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 wymaga dysektora przegubowego. Jest to narzędzie wykorzystywane głównie 

do zabiegów typu SILS, natomiast do większości zabiegów laparoskopowych najczęściej używane są tradycyjne 
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narzędzia proste. Jednocześnie narzędzia z możliwością zgięcia oferuje tylko jeden producent. Czy Zamawiający 

dopuści w tym zadaniu kleszczyki preparacyjne używanej już przez Państwa firmy Lagis, które nie posiadają 

możliwości zgięcia, długość trzonu narzędzia wynosi 33cm? 

Odpowiedź: niniejszym Zamawiający dokonuje sprostowania: w zadaniu 1 poz. 1 wymaga kleszczyków 

preparacyjnych (dysektora) prostych, nie posiadających przegubu umożliwiającego zgięcie, pozostałe parametry                               

bez zmian. 

Wnioskowaną przez Wykonawcę długość trzonu 33 cm Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.  

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści nożyczki laparoskopowe o długości końcówki tnącej 19mm, 

których długość trzonu wynosi 33cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 7:  

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 dopuści kleszczyki typu Babcock o średnicy 5mm, długości trzonu 33cm                

i długości roboczej 40mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji 

do osobnego zadania.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wyraża natomiast zgodę na wyodrębnienie poz. 3 z zadania 1                    

do osobnego zadania, przy zachowaniu opisanych w SIWZ parametrów i dokona stosownej modyfikacji 

SIWZ. 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści kleszczyki, których długość trzonu wynosi 33cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Wykonawca III: 

Pytanie 9: Zwracamy się z prośbę o wydzielenie z zadanie nr 4 pozycji nr 1 i 2 i stworzenie osobnego pakietu                   

dla kleszczy biopsyjnych jednorazowych do gastroskopii oraz kolonoskopii z możliwością wykonywania biopsji 

stycznej o następujących parametrach: szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2,4mm                   

i 2,8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka                

z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą              

i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione              

z podwójnymi okienkami). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy i dokona stosownej modyfikacji SIWZ, 

wydzielając z zadania nr 4 pozycje 1 i 2 do odrębnego zadania, przy jednoczesnym wprowadzeniu wymogu 

parametrów jak we wniosku Wykonawcy.  

 

Wykonawca IV: 

Pytanie 10: do zadania nr 3: czy Zamawiający w zadaniu nr 3 oczekuje worka laparoskopowego do ekstrakcji 

narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 8,5 cm i 18,8 cm z samorozprężalną obręczą i trzonem                     

o średnicy 10 mm i długości od uchwytu – 32 cm, o pojemności 200 ml, z uchwytem oczkowym na dwa palce?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Wykonawca V: 

Pytanie 11: dot. projektu umowy par. 10 ust. 1a: prosimy o zmniejszenie kary umownej do 20 zł za każdy dzień 

opóźnienia, gdyż kara w wysokości 50 zł jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących 

kar umownych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca VI: 

Pytanie 12:  

Dot. Zadania 1  

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzia były typu Limited-use ? Są to narzędzia o identycznej 

budowie jak jednorazowe z kanałem płuczącym, możliwość 9- krotnej sterylizacji w autoklawie. Takie rozwiązanie 

pozwoli 10 krotnie obniżyć koszty narzędzi do zabiegów laparoskopowych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiana ilość narzędzi pozostaje bez zmian. 

Pytanie 13: 

Dot. Zadania 1 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Babckok o śr. 5 mm (pozostałe parametry bez zmian) lub wyłączy                  

te kleszczyki i utworzy osobne zadanie co umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kleszczyków o opisanym przez Wykonawcę parametrze (średnica 5 mm), 

wyłączy natomiast poz. 3 z zadania nr 1 do odrębnego zadania, dokonując stosownej modyfikacji SIWZ. 

Pytanie 14: 

Dot. § 10 ust. 1b wzoru umowy  

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §10 ust. 1b wzoru umowy na: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, Kupującemu przysługują kary umowne 

w następującej wysokości: 

b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy –                          

w wysokości 10% netto nie wykonanego świadczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - zapis zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 15: 

Dot. § 14 ust. 1a i 1b wzoru umowy  

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §14 ust.1a i b wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu:  

a) co najmniej trzykrotnego kolejnego dostarczenia wyrobów z opóźnieniem; 

b) co najmniej 3-krotnego kolejnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak 

instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie bądź krótszy termin przydatności do użycia od określonego w umowie.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - zapis zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca VII: 

Pytanie 16: Paragraf 3 ust. 3 

Prosimy o modyfikację zapisu na: 

W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 1 umowy, wynoszącego 

co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę 

różnicą w cenie towaru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - zapis zgodnie z SIWZ. 
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Wykonawca VIII: 

Pytanie 17:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Zadaniu  nr 2 poz. 1 retraktora  o długości optymalnego 

cięcia 4-9 cm i średnicy wewnętrznej 11 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 18:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Zadaniu  nr 2 poz. 2 retraktora  o długości optymalnego 

cięcia 8-14 cm i średnicy wewnętrznej 15 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Zadaniu  nr 2 poz. 3 retraktora  o długości optymalnego 

cięcia 12-17 cm i średnicy wewnętrznej 20 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Zadaniu nr 2 poz. 1-3 retraktora z niebieską obręczą 

dystalną i żółtym górnym pierścieniem typu  „quad - ring”, który pozwala na skuteczną regulację stopnia retrakcji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca IX: 

Dotyczy zadania nr 1 

Pytanie 21:  

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści kleszczyki bez kauteryzacji, używanej już przez Państwa firmy 

Lagis, których trzon ma długość 33cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymagania jak w SIWZ, z uwzględnieniem modyfikacji. 

Pytanie nr 22: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści końcówkę kleszczyki preparacyjne proste (nie posiadające 

przegubu umożliwiającego zgięcie) typu „limited use” przeznaczone do sterylizacji, z możliwością 20-sto krotnej 

sterylizacji. Ze względu na możliwość 20-sto krotnego użycia wykonawca zaoferowałby 10 końcówek aby łącznie 

Zamawiający miał możliwość 200-stu krotnego użycia dysektora. Oferowane przez nas kleszczyki nakręcane są za 

pomocą podwójnego gwintu przeciwstawnego na rękojeść wielorazowego użytku Microline o długości trzonu 34cm 

i średnicy 5mm. Rękojeść wykonana z wytrzymałego materiału PEEK, posiada wkładki redukcyjne o różnych 

średnicach oraz wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki. Rękojeści do końcówek roboczych zostałyby 

użyczone Zamawiającemu na czas trwania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymagania jak w SIWZ, z uwzględnieniem modyfikacji.  

Pytanie nr 23: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści końcówkę jednorazowych nożyczek zakrzywionych (300szt.)                    

o długości końcówki tnącej 16,51mm. Oferowane przez nas nożyczki jednorazowe nakręcane są za pomocą 

podwójnego gwintu przeciwstawnego na rękojeść wielorazowego użytku o długości trzonu 34cm i średnicy 5mm. 

Rękojeść wykonana z wytrzymałego materiału PEEK, posiada wkładki redukcyjne o różnych średnicach oraz 

wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki. Rękojeści do końcówek roboczych zostałyby użyczone 

Zamawiającemu na czas trwania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymagania jak w SIWZ. 
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Pytanie nr 24: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści końcówkę nożyczki zakrzywione typu „limited use” przeznaczone 

do sterylizacji, z możliwością 20-sto krotnej sterylizacji. Ze względu na możliwość 20-sto krotnego użycia 

wykonawca zaoferowałby 15 końcówek aby łącznie Zamawiający miał możliwość 300-stu krotnego użycia 

nożyczek. Oferowane przez nas kleszczyki nakręcane są za pomocą podwójnego gwintu przeciwstawnego                       

na rękojeść wielorazowego użytku Microline o długości trzonu 34cm i średnicy 5mm. Rękojeść wykonana                        

z wytrzymałego materiału PEEK, posiada wkładki redukcyjne o różnych średnicach oraz wskaźnik poprawnego 

zamontowania końcówki. Rękojeści do końcówek roboczych zostałyby użyczone Zamawiającemu na czas trwania 

umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymagania jak w SIWZ. 

Pytanie nr 25: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 dopuści końcówkę kleszczyki typu Babcock o długości około 42mm                       

i średnicy 10mm typu „limited use” przeznaczone do sterylizacji, z możliwością 20-sto krotnej sterylizacji.                     

Ze względu na możliwość 20-sto krotnego użycia wykonawca zaoferowałby 4 końcówki aby łącznie Zamawiający 

miał możliwość minimum 70-cio krotnego użycia dysektora. Oferowane przez nas kleszczyki nakręcane są                     

za pomocą podwójnego gwintu przeciwstawnego na rękojeść wielorazowego użytku o długości trzonu 42cm                   

i średnicy 5mm z blokadą zatrzaskową. Rękojeść wykonana z wytrzymałego materiału PEEK, posiada wkładki 

redukcyjne o różnych średnicach oraz wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki. Rękojeści do końcówek 

roboczych zostałyby użyczone Zamawiającemu na czas trwania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymagania jak w SIWZ. 

Pytanie nr 26: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści końcówkę kleszczyki typu grasper typu „limited use” przeznaczone 

do sterylizacji, z możliwością 20-sto krotnej sterylizacji . Ze względu na możliwość 20-sto krotnego użycia 

wykonawca zaoferowałby 8 końcówek aby łącznie Zamawiający miał możliwość minimum 150-cio krotnego użycia 

dysektora. Oferowane przez nas kleszczyki nakręcane są za pomocą podwójnego gwintu przeciwstawnego                        

na rękojeść wielorazowego użytku z blokadą zatrzaskową o długości trzonu 34cm i średnicy 5mm. Rękojeść 

wykonana z wytrzymałego materiału PEEK, posiada wkładki redukcyjne o różnych średnicach oraz wskaźnik 

poprawnego zamontowania końcówki. Rękojeści do końcówek roboczych zostałyby użyczone Zamawiającemu                 

na czas trwania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymagania jak w SIWZ 

Dotyczy zadania nr 3 

Pytanie nr 27: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści worek automatyczny wyposażony w cylindryczną torebkę o pojemości 

200ml z owalnie zakończonym dnem? Zabezpieczenie w postaci węzła zaciskowego uniemożliwiające 

wydostawanie się materiału na zewnątrz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania jak w SIWZ. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie: 

I. wykreśla zapis Rozdziału I, pkt III ppkt 5 i wprowadza nowy w brzmieniu: 

1. „Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia                                                        

nie krótszy niż: 

- 12 miesięcy dla zadań 1-4, 6-7 

- 24 miesiące dla zadania 5, 

licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego”; 
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II. wykreśla zapis Rozdziału I, pkt IV, ppkt 1 i wprowadza nowy w brzmieniu: 

1. Zamówienie składa się z 7 zadań: 

- zadania nr 1 – 4, 6-7: przyrządy używane na salach operacyjnych,  

- zadanie nr 5: materiały zużywalne do biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego”; 

III.  wykreśla zapis Rozdziału I, pkt IX, ppkt 1.2 i wprowadza nowy w brzmieniu: 

„Wymóg złożenia dokumentów opisanych w ppkt 1.2 dotyczy zadań 1-4, 6-7”; 

IV. wykreśla zapis Rozdziału I, pkt XVII, ppkt 1.2 i wprowadza nowy w brzmieniu: 

„DLA ZADAŃ NR 1 – 4, 6-7:  

1. cena brutto - 90 % 

2. termin dostawy zamówień cząstkowych - 10 %”; 

V. wykreśla zapis Rozdziału II Wzór umowy, paragraf 4 i wprowadza nowy w brzmieniu: 

„§ 4 

Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej 

niż: 

-  12 miesięcy dla zadań nr 1-4, 6-7*), 

-  24 miesiące dla zadania nr 5*), 

licząc od daty dostarczenia wyrobów do siedziby Kupującego. 

*) niepotrzebne skreślić”. 

 

Zmianie ulega również formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 4 do oferty. 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

………………………………… 
   DYREKTOR SPSK-2 


