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Znak: AE/ZP-27-29/16         Tarnów, 2016-03- 07 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu 

medycznego do endoskopii dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

 Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 7 

Pakietu Nr 1? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 4 

Pakietu Nr 2.  

3. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu Nr 6 dla zwiększenie 

możliwości wyboru rodzaju stentu do dróg żółciowych dopuści zaoferowanie stentu pokrywanego w 

części środkowej i niepokrywanego dodatkowo do wskazanego stentu pokrywanego całkowicie, 

parametry stentu zgodne z opisem. 

4. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii, wielorazowego 

użytku ze specjalnie plecionego drutu, o regulowanej długości do 25 mm, kształt owalny, z rączką – 

zestaw (2 pętle+ 1 raczka)? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy biopsyjnych, 

łyżeczki owalne z okienkiem bez bolca, średnica korpusu 2,4 mm, długość 230 cm, do kanału min. 

2,8 mm, wielorazowego użytku? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści wielorazowego użytku koszyk z nitynolu, 

wymiary koszyka 25/40, średnica korpusu 1,8 mm, długość narzędzia 215, cztero drutowy, 

heksagonalny? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści wielorazowego użytku koszyk z nitynolu, 

wymiary koszyka 35/55, średnica korpusu 2,3 mm, długość narzędzia 215, cztero drutowy, 

heksagonalny? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pętlę z „ząbkami” (4 szt.), rozmiar 17/32 

mm, średnica korpusu 2,3 mm, długość 230 cm, wielorazowego użytku. 

9. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 

zestawu do przez skórnej endoskopowej gastrostomii Flocare PEG w rozmiarze CH 14/40 i CH 18/40 

cm zakładanego techniką „pull”, składającego się  następujących części: zgłębnika o długości 40 cm, 

wykonany z miękkiego przeźroczystego poliuretanu z linią kontrastującą w promieniach RTG; zacisk 

do regulacji przepływu; zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika; 

silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych; silikonowa płytka 

wewnętrzna, jednorazowy skalpel; igła punkcyjna z trokarem; nić trakcyjna do przeciągania 

zgłębnika? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 5 z Pakietu Nr 2 i 

utworzenie z niej osobnego Pakietu np. 2A w celu przedstawienia oferty na prowadnice ECPW? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stentu 

samorozprężalnego do przełyku, usuwalnego o długości: 80, 100 i 120 mm? Pozostałe parametry 

zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego 

12. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 3 z Pakietu Nr 4 i 

utworzenie z niej pakietu osobnego np. 4A w celu przedstawienia oferty na zestaw do opaskowania 

żylaków przełyku w wersji 6 gumkowej? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych o 

długości narzędzia 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. 
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14. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyka Dormia z 

nitinolu, o wymiarach koszyka: 20 x 40mm i 25 x 45 mm? Pozostałe parametry zgodne z 

oczekiwaniami Zamawiającego. 

15. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ustników wielorazowych bez 

gumki. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga by dwustronne szczoteczki 

wielorazowego użytku do czyszczenia kanału instrumentalnego endoskopów Pentax miały średnicę 

szczotek 5,0 mm oraz długość całkowitą 230 cm? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga by dwustronne szczoteczki 

wielorazowego użytku do czyszczenia kanału instrumentalnego endoskopów Pentax miały śr. 

szczotek 7,0 mm, oraz długość całkowitą 230 cm? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga by jednostronne szczoteczki 

wielorazowego użytku do czyszczenia kanału woda-powietrze endoskopów i kolonoskopów Pantax 

posiadały śr. szczotki 6,0 mm, dł. narzędzia 210 cm? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga by dwustronne szczoteczki 

wielorazowego użytku do czyszczenia wlotów i zaworów kanałów endoskopów i kolonoskopów 

Pentax miały śr włosia 2 mm i 10 mm, dł. włosia 10 mm i 25 mm, oraz dł. narzędzia 130 mm? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5. Czy Zamawiający wymaga by dwustronne szczoteczki 

wielorazowego użytku do czyszczenia gniazd zaworów bronchofiberoskopu Pentax posiadały śr. 

włosia 10 mm, dł. włosia 25 mm, oraz długość narzędzia 60 mm. 

21. Dotyczy Pakietu ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ. Prosimy o zmniejszenie 

wysokości kary umownej z 20% na 10%. 

22. Dotyczy Pakietu ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie do warunków umowy 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”. 

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została 

wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? 

24. Dotyczy Pakietu ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zmianę zapisu, aby w przypadku zwiększenia stawki VAT również uległa cena brutto? 

25. Dotyczy Pakietu ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zmniejszenie kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

26. Dotyczy oceny w kryterium „termin realizacji reklamacji”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na to 

aby termin realizacji reklamacji liczony był w dniach roboczych (nie kalendarzowych). 

27. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5. Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu oraz dopuszczenie do 

oferty w pozycji 5: Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035” lub 0,025” długość 

robocza4500 mm giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm 

widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 

mm – 70 mm zielony znacznik, 80 mm -90 mm znacznik spiralny, 90 mm – 400 mm lub 90 mm – 

420 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od 

końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka 

zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu? 

28. Prosimy o udzielenie informacji: czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania  w spółkę 

kapitałową? 

29. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, 

gastrostomii wymiennej po trakcie posiadającej o najmniej dwa rozmiary w przedziale 14-24 Fr. 

30. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, 

zestawów do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Cotton-Leung o długości stentu 7, 9, 12, 

15 cm. 

31. . Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4. Prosimy o dopuszczenie klipsów homeostatycznych bez dodatkowej 

osłony na klips. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

32. . Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5. Prosimy o dopuszczenie prowadników hydrofilną końcówką na 

długości 15 lub 25 cm, bez wolframowej końcówki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
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33. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6. Prosimy o dopuszczenie koszy do usuwania złogów współpracujących 

z prowadnicą 0,035 dla rozmiaru kosza 2-4 cm i prowadnicą 0,038 dla kosza w rozmiarze 3x6 cm do 

kanału endoskopowego 4,2 mm. 

34. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, 

zestawów do opaskowania żylaków przełyku. Zestaw zawiera 6 opasek wykonanych z lateksu, 

Przeźroczysta nasadka Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki 

co zapewnia maksymalną widoczność przy zachowaniu ssania. Wyposażony w złącze do irygacji 

podłączone do głowicy. Zestaw z mechaniczną sygnalizacją, momentu uwalniania podwiązki. 

Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka’ przedostatnia opaska w innym 

kolorze. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,5-13 mm. Gotowy do 

bezpośredniego zakładania. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na pozycję 7 Pakietu Nr 1. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na pozycję 4 Pakietu Nr 2. 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1  również stentów opisanych w 

pytaniu, pod warunkiem że spełniają pozostałe wymagania SIWZ, a ponadto wykonawca zaoferuje 

również stenty opisane pierwotnie w SIWZ. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1  opisanych w pytaniu 

pętli do polipektomii. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 2  opisanych w pytaniu 

kleszczy biopsyjnych. 

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 3  opisanego w pytaniu 

koszyka. 

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 3  opisanego w pytaniu 

koszyka. 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 6  opisanej w pytaniu pętli. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 1 opisanych w pytaniu zestawów do 

przezskórnej gastrostomii, pod warunkiem konieczności wykonania gastroskopii przy ich usuwaniu. 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie  pozycji 5 z Pakietu Nr 2 i utworzenia z niej 

oddzielnego pakietu. 

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 stentu samorozprężalnego do 

przełyku, usuwalnego o długości: 80, 100, 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie  pozycji 3 z Pakietu Nr 4 i utworzenia z niej 

oddzielnego pakietu. 

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 2 kleszczy opisanych w 

pytaniu. 

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 3 koszyka Dormia o 

wymiarach 25x45 m. 

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 4 ustników wielorazowych 

bez gumki. 

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 10 poz. 1 dwustronne 

szczoteczki wielorazowego użytku do czyszczenia kanału instrumentalnego endoskopów Pentax miały 

średnicę szczotek 5,0 mm oraz długość całkowitą 230 cm. Zamawiający wymaga aby zaoferowane 

szczoteczki spełniały wymagania SIWZ. 

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 10 poz. 2 dwustronne 

szczoteczki wielorazowego użytku do czyszczenia kanału instrumentalnego endoskopów Pentax miały śr. 

szczotek 7,0 mm, oraz długość całkowitą 230 cm.  Zamawiający wymaga aby zaoferowane szczoteczki 

spełniały wymagania SIWZ. 

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 10 poz. 3 jednostronne 

szczoteczki wielorazowego użytku do czyszczenia kanału woda-powietrze endoskopów i kolonoskopów 
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Pantax posiadały śr. szczotki 6,0 mm, dł. narzędzia 210 cm. Zamawiający wymaga aby zaoferowane 

szczoteczki spełniały wymagania SIWZ. 

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 10 poz. 4 dwustronne 

szczoteczki wielorazowego użytku do czyszczenia wlotów i zaworów kanałów endoskopów i 

kolonoskopów Pentax miały śr włosia 2 mm i 100 mm, dł. włosia 10 mm i 25 mm, oraz dł. narzędzia 130 

mm. Zamawiający wymaga aby zaoferowane szczoteczki spełniały wymagania SIWZ. 

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 10 poz. 5 dwustronne 

szczoteczki wielorazowego użytku do czyszczenia gniazd zaworów bronchofiberoskopu Pentax posiadały 

śr. włosia 10 mm, dł. włosia 25 mm, oraz długość narzędzia 60 mm. Zamawiający wymaga aby 

zaoferowane szczoteczki spełniały wymagania SIWZ. 

Ad. 21-22, 24-25 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków 

umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ad. 23 Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w 

spółkę prawa handlowego. 

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na to aby termin realizacji reklamacji liczony był w dniach 

roboczych (nie kalendarzowych). 

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu Nr 2 do osobnego pakietu, jak 

również nie wyraża zgody na zaoferowanie prowadnicy opisanej w pytaniu  

Ad. 28 Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania się w spółkę kapitałową 
Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 gastrostomii wymiennej po trakcie 

posiadającej co najmniej dwa rozmiary w przedziale 14-24 Fr. 

Ad. 30 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 w miejsce pierwotnych 

parametrów, zestawów do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Cotton-Leung o długości stentu 

7, 9, 12, 15 cm 

Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 4 klipsów 

homeostatycznych bez dodatkowej osłony na klips. 

Ad. 32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 opisanych w pytaniu 

prowadników. 

Ad. 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 6 opisanego w pytaniu 

koszy do usuwania złogów.. 

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 3 opisanych w pytanie zestawów do 

opaskowania żylaków. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


