
Szczecinek, dnia  31.01.2018 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
        

Do wszystkich Wykonawców 
       Nr sprawy  03/2018 
       Nr ogłoszenia BZP 510473-N-2018 
       z  dnia  26.01.2018 r. 
 
 
 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych - endoskopia 
,staplery i inne 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5     
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek do czyszczenia endoskopów o długości 
roboczej 230 cm? Pozostałe parametry bez zmian 
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu długośc 260 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6     
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych o średnicy osłonki 2.3 mm? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawianych wymogów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12      
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicy osłonki 2.3 mm? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawianych wymogów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 11, poz. 1-5      
Dot. pakiet nr 11,poz.1-5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty        w ramach 
pakietu nr 11,poz.1-5 na staplery o równoważnym rozwiązaniu techniczno-użytkowym, względem 
zastosowanego w opisie przedmiotu zamówienia(wymagania) zapisu o brzmieniu: „Ergonomiczny 
uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką”, tj.: staplery posiadające ergonomiczny 
uchwyt, charakteryzujący się eliminacją poślizgu dłoni operatora, poprzez delikatne karbowanie 
powierzchni chwytnej(zwiększenie chropowatości powierzchni uchwytu daje efekt antypoślizgowy, 
równoważny z pokryciem uchwytu antypoślizgową gumową powłoką), spełniające jednocześnie treść 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia(wymagania), zawartego  w punktach 1-5, bez żadnych 
zmian ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 niżej opisanego zestawu? 

1. Miska medyczna 250ml – 1szt 
2. Miska nerkowata 700ml – 1szt 
3. Serweta laminowana 75x90cm – 1szt 
4. Koperta tekturowa na narzędzia – 1szt 
5. Pęseta chirurgiczna Adson 12cm – 1szt 
6. Tupfery włókninowe okrągłe (Ø 50cm) – 5szt 
7. Igłotrzymacz Mayo Hegar 14cm – 1szt 
8. Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm – 1szt 
9. Kleszcze Halstead Mosqito 13cm – 1szt 



10. Zabezpieczenie ostrza  - 4szt 
    
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 niżej opisanego zestawu? 

1. Miska medyczna 250ml – 1szt 
2. Miska nerkowata 700ml – 1szt 
3. Serweta laminowana 75x90cm – 1szt 
4. Koperta tekturowa na narzędzia – 1szt 
5. Pęseta chirurgiczna Adson 12cm – 1szt 
6. Tupfery włókninowe okrągłe (Ø 50cm) – 5szt 
7. Igłotrzymacz Mayo Hegar 14cm – 1szt 
8. Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm – 1szt 
9. Kleszcze Halstead Mosqito 13cm – 1szt 
10. Zabezpieczenie ostrza  - 4szt 
 Pęseta anatomiczna Adson prosta 12cm – dostarczana oddzielnie 

Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 2   
  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 imadła chirurgicznego Mayo 
Hegar o długości 14cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 3   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 3 Pęsety anatomicznej prostej 
Thumb dł. 15cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 5   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz.5 nożyczek zagiętych 
Metzenbaum dł. 14cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 10 – Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Przedstawione ilości w SIWZ stanowią wartość szacunkową, przewidzianą na okres 12 miesięcy 
trwania umowy i nie mogą stanowić podstaw do żądania przez Wykonawcę realizacji ich wielkości 
oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia 
zamówieniem części asortymentu w wysokości do 30%wartości zadania”? 
 Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 11 – Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„W rażących i zawinionych przez Wykonawcę przypadkach dwukrotnego nie wykonania lub 
nieterminowego wykonania postanowień umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
natychmiastowego rozwiązania z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez 
Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym § 4 ust. 1. Przed rozwiązaniem umowy 
Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 12 – Dotyczy warunków umowy § 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  



w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności 
wskazanego na fakturze”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 13 – Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5a) oraz 5b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 14 – Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5c) oraz 5d) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 15 – Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie rozpatrzenia terminu reklamacji w przypadku braków 
ilościowych 7 dni roboczych, natomiast  w przypadku wad jakościowych 10 dni roboczych od uznania 
zasadności reklamacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 16 – 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została 
wszczęta likwidacja? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie została wszczęta likwidacja 
 
Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1-10   
Czy Zamawiający w pakiecie 6, poz. 1-10 dopuści kleszcze o średnicy 2,3 mm w miejsce 2,4 mm, 
pozostałe wymagane parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 7   
Czy Zamawiający w pakiecie 8, poz. 7 dopuści szczotkę cytologiczną o średnicy cewnika 2,6 mm, 
dwukanałowa, na prowadnicę 0,035”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 1-3   
Czy Zamawiający w pakiecie 12, poz. 1-3 dopuści pętle z cewnikiem o średnicy 2,3 mm, pozostałe 
parametry zgodnie z wymogami SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 7   
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie 
nr 2 w pozycji 7? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na 
przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie zgadza się  na wydzielenie 
 
Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 2   
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie osobnej oferty na 
pozycję 6 Pakietu nr 2 i zaoferowanie ewakuatorów o średnicy otworu 11-16 cm, pojemność 400 – 
800 ml. Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 



 
 
Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm i długości narzędzia 250 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
 
Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 7   
Czy Zamawiający w  pozycji 7 Pakietu nr 8 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy przewodu 2,7 
mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 14 i 15   
Czy Zamawiający w pozycji 14 i 15 Pakietu nr 8 wymaga zaoferowania zestawów wielorazowego 
użytku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak 
 
Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 17   
Czy Zamawiający w pozycji 17 Pakietu nr 8 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy narzędzia 2,4 mm, 
wysunięcie igły 6 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 8, poz. 17   
Czy Zamawiający w pozycji 17 Pakietu nr 8 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy narzędzia 2,4 mm, 
wysunięcie igły 4 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 10, poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 4/6/7 gumek w zestawie, pozostałe 
parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 1-3   
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 2   
Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu nr 12 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 3   
Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu nr 12 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1   
Czy zamawiający dopuści rozmiar 15-76mm?  
 Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 



 
 
Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2   
Czy zamawiający dopuści sterylny worek odpuszczalny, zawirający skalowanie,  z docięciem                  
10-88mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 1-3 3   
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tym pakiecie na pętle do polipektomii o długości 240cm i 
rozmiarze w punkcie nr 3 27mm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1   
Pakiet 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worki stomijne w rozmiarze do docięcia od 13 do 60 
mm, gdzie „13mm” stanowi techniczny otwór startowy, a pozostałe parametry spełnione? Przylepiec 
z przyjaznego dla skóry hydrokoloidu o wyjątkowych właściwościach gojących.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2   
Pakiet 4, pozycja 2: Czy z uwagi na to, że sprzęt stomijny ma styczność z niesterylną treścią kałową, 
Zamawiający dopuści worek stomijny niesterylny, w rozmiarze do docięcia 13-60-80 mm (13 mm 
otwór startowy, przylepiec owalny z możliwością docięcia 60-80mm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 36 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2   
Pakiet 4, pozycja 2: Czy z uwagi na to, że sprzęt stomijny ma styczność z niesterylną treścią kałową, 
Zamawiający dopuści niesterylny worek stomijny zamknięty - beżowy, w rozmiarze do docięcia 10-
70mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
 
 
 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 03/2018. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
 
 
 
 

Zamawiający 
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