
 

Szczecinek, dnia  04.03.2019 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
       Do wszystkich Wykonawców 
       Nr sprawy  02/2019 
       Nr ogłoszenia 517325-N-2019 
       z  dnia  22.02.2019 r. 
 
 
 
          dotyczy:  przetargu nieograniczonego na DOSTAWA 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, poz. 1, 2, 3, 4    
Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 3 i 4 dopuści zaoferowanie również kleszczyków pokrywanych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 2 – dot. SIWZ Pakiet 7  
Czy Zamawiający w  pozycji 1, 2 i 3 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie protez z pozycjonerem w 
osobnym opakowaniu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 3 – dot. SIWZ Pakiet 7  
Czy Zamawiający w  pozycji 1 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie protez łukowato wygiętych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 4 – dot. SIWZ Pakiet 7 
Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie protez o długości zestawu 185 cm, 
możliwość cofania  i ponownego wysunięcia protezy w ograniczonym zakresie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 5 – dot. SIWZ Pakiet 7 
Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie poszerzadeł o długości                200 
cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 6 – dot. SIWZ Pakiet 7 
Czy Zamawiający w  pozycji 8 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie balonów o długości 240 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 7 – dot. SIWZ Pakiet 7 
Czy Zamawiający w  pozycji 10 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie papilotomów o średnicy części 
proksymalnej 2,2 mm – 2,4 mm, średnica części dystalnej 1,6 – 1,8 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 8 – dot. SIWZ Pakiet 7 
Czy Zamawiający w pozycji 15 i 16 Pakietu nr 7 wymaga zaoferowania zestawów wielorazowego 
użytku. 



Odpowiedź: 
Zamawiający: TAK 
 
 
Pytanie 9 – dot. SIWZ Pakiet 7 
Czy Zamawiający w  pozycji 18 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 10 – dot. SIWZ Pakiet 7 
Czy Zamawiający w  pozycji 20 Pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 11 – dot. SIWZ Pakiet 8 
Czy Zamawiający  w pozycji 1 i 3 pakietu 8 dopuści zaoferowanie staplerów z manualnym dociskiem, 
otwieraniem sztaplera i wysunięciem pinezki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 12 – dot. SIWZ Pakiet 9 
Czy Zamawiający w pozycji 2 i 4 Pakietu 9 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 13 – dot. SIWZ Pakiet 9 
Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 9 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 14 – dot. SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty sporządza się w formacie 
danych PDF. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 15 –  
Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która będzie 
użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego) 
Odpowiedź: 
Zamawiający: pytanie nie dotyczy SIWZ,    
 
Pytanie 16 – dot. SIWZ Pakiet 35 poz 4 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  
jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie 
wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej 
na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy 
o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej 
złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana 
sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z 
ofertą. 
 
Pytanie 17 – dot. SIWZ Pakiet 1 poz 1 
Czy Zamawiający dopuści całkowicie jednorazowy system taśmy podcewkowej, renomowanego 
amerykańskiego producenta - firmy Boston Scientific, składający się monofilamentowej taśmy  
polipropylenowej, długości 9,00cm, szerokości 1,1cm, bez znacznika, zakończonej kotwiczkami 
(wyposażonymi w skrzydełka zapobiegające obracaniu się kotwiczek podczas implantacji oraz 



zwiększające siłę ich kotwiczenia w tkance) oraz łukowato wygiętej igły o średnicy 3mm, zakończonej 
ergonomicznym uchwytem. Możliwa mikroregulacja długości taśmy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 18 – dot. SIWZ Pakiet 1 poz 20, 21 
Czy Zamawiający dopuści system siatki do wzmacniania ściany pochwy w celu rekonstrukcji przy 
wypadaniu przedniej i szczytowej ściany pochwy, firmy Boston Scientific, o następujących 
parametrach: 
Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. 
Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z: 1. polipropylenowej, monofilamentowej, 
dwuramiennej siatki   
o gramaturze 25g/m2 i rozmiarze porów 2,8 mm2, szerokość siatki w części centralnej 5,1 cm, kolor 
niebieski z białym znacznikiem środka siatki;  2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego 
bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku 
tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego 
prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2mm oraz głowy urządzenia z mechanizmem 
chwytania szwów o średnicy 6,3 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 19 – dot. SIWZ Pakiet 1 poz 20, 21 
Czy Zamawiający dopuści system siatki do wzmacniania ściany pochwy w celu rekonstrukcji przy 
wypadaniu tylnej ściany pochwy, firmy Boston Scientific, o następujących parametrach: 
Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. 
Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z: 1. polipropylenowej, monofilamentowej 
dwuramiennej siatki   
o gramaturze 25g/m2 i rozmiarze porów 2,8 mm2, długość siatki 14cm, szerokość ramion 18mm, kolor 
niebieski z białym znacznikiem środka siatki; 2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego 
bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku 
tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego 
prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2mm oraz głowy urządzenia z mechanizmem 
chwytania szwów o średnicy 6,3 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 20 – dot. SIWZ Pakiet 3 poz 2 
Prosimy o dopuszczenie worków zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lecz niejałowego. Z 
analizy rynku wynika, iż na rynku nie ma worków jałowych o których mowa; 
Jedyne jałowe worki jakie są dostępne na rynku występują w postaci zestawu (worek + płytka + 
klamerka) i mieć zastosowanie jako uniwersalny, kolostomijny, ileostomijny jak i urostomijny; 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 21 – dot. SIWZ Pakiet 3  poz 2 
W przypadku braku zgody na powyższe zmiany, prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do 
odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu 
rozstrzygnięcie pakietu 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 22 – dot. SIWZ Pakiet 7  
Czy Zamawiający w pakiecie 7, poz. 15 oraz 16 ma na myśli zestawy jednorazowego, czy 
wielorazowego użytku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wielorazowego użytku 
 
Pytanie 23 – dot. Wzoru umowy § 1 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Przedstawione ilości w SIWZ stanowią wartość szacunkową 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 danego Pakietu”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 



 
Pytanie 24 – dot. Wzoru umowy § 4 ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: 
„Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony 
przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, o ile zwłoka w płatnościach 
nie przekroczy 60 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 25 – dot. Wzoru umowy § 4 ust. 5a) oraz 5 b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 26 – dot. Wzoru umowy § 4 ust. 5c) oraz 5 d) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 27 – dot. SIWZ Pakiet 60 poz 3 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została 
wszczęta likwidacja? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: pytanie nie dotyczy SIWZ 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 02/2019. 

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

 

 

 

Zamawiający 
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