
 

Szczecinek, dnia  02.06.2020 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
      Do wszystkich Wykonawców   
      Nr sprawy  05/2020 
      Nr ogłoszenia 544031-N-2020 z dnia 2020-05-26 r. 
        
 
 
          dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych 
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. pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści taśmy o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego : 
Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.  
Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. 
Parametry: szerokość:  1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość 
porów: 0,90 mm. 
Brzegi taśmy zakończone są długimi wąsami ułatwiającymi implantację. Taśma w plastikowej osłonce. 
Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą.  
W zestawie z taśmą zestaw narzędzi jednorazowego użytku do implantacji. 
 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie każdej z pozycji do oddzielnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dot. pakiet 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści siatkę o specyfikacji: 
Siatka w kształcie litery „Y’’ do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w procedurach 
laparoskopowych lub otwartych. 
 
• Materiał: polipropylen monofilamentowy  
•  Gramatura siatki 28 g/m2 
• Grubość siatki: 0,4 mm 
• Wymiary: 3cm ( szerokość ramion) x 23 cm ( całkowita długość)  
• W siatkę wplecione pojedyncze niebieskie włókna nici niewchłanialnych, syntetycznych ( 
polipropylen), tworząc kontrastowe paski. 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie każdej z pozycji do oddzielnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza   
 
Pytanie 3 – dot. pakiet 4  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe, dwustronne szczotki do czyszczenia 
kanałów endoskopów, które są kompatybilne z kanałami o średnicach 2,8mm-4,2mm, o 
następujących wymiarach: średnica szczotek - 5/5 mm, długość szczotek - 20 mm, średnica cewnika - 
1,75 mm i całkowitej długości 2300 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 4 – dot. pakietu 1 poz .1 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 4, aby szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów były 
zakończone plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych oraz były 
pakowane pojedynczo w foliowe opakowanie, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą 
produkcji oraz terminem przydatności? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 5 – dot. Pakiet nr 4 



Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 4, aby szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów 
posiadały na zewnętrznym opakowaniu odklejane etykiety zawierające informacje o nr serii (etykieta 
stanowić będzie dokument w karcie pacjenta)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wymaga 
 
Pytanie – dot. Pakiet nr 8 poz. 1 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 1 dopuści stapler o długości linii zespolenia 46mm przy 
pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? W przypadku ładunków, które mają być kompatybilne z 
tymi staplerami (poz. nr 2) dopuszczona długość linii zszycia to 45-46mm.  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 7 – dot. Pakiet nr 7 poz. 1-3 
Czy Zamawiający w  pozycji 1, 2 i 3 dopuści zaoferowanie protez z pozycjonerem w osobnym 
opakowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 8 – dot. Pakiet nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający w  pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez łukowato wygiętych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza  
 
Pytanie 9 – dot. Pakiet nr 7  poz. 4 
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie protez o długości zestawu 185 cm, możliwość 
cofania  i ponownego wysunięcia protezy w ograniczonym zakresie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 10 – dot. Pakiet nr 7 poz. 6 
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie poszerzadeł o długości 200 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 11 – dot. Pakiet nr 7 poz. 8 
Czy Zamawiający w  pozycji 8 dopuści zaoferowanie balonów o długości 240 cm z prowadnicą w 
komplecie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 12 – dot. Pakiet nr 7 poz. 10 i 11 
Czy Zamawiający w  pozycji 10 i 11 dopuści zaoferowanie cewników o średnicy części proksymalnej 
2,3 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 13 – dot. Pakiet nr 7 poz. 12 i 13 
Czy Zamawiający w pozycji 12 i 13 dopuści zaoferowanie zestawu z łącznikiem Y                               
w komplecie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 14 – dot. Pakiet nr 7  poz. 14 i 15 
Czy Zamawiający w pozycji 14 i 15 dopuści zaoferowanie igieł o długości wysunięcia 5 mm 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 15 – dot. Pakiet nr 7 poz. 14 i 15 
Czy Zamawiający w pozycji 14 i 15 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,4 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 16 – dot. Pakiet nr 7 poz. 18 
Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie koszyków o długości 60 mm, rękojeść bez skali. 



Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 17 – dot. Pakiet nr 7 poz. 19 
Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści zaoferowanie koszyków o długości 55 mm, rękojeść bez skali. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 18 – dot Pakiet nr 7 poz. 21 
Czy Zamawiający w pozycji 21 dopuści zoaferowanie kozyków o długości 45 mm, bez kanału na 
prowadnik, rękojeść bez skali. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 19 – dot. Pakiet nr 9 poz. 4 
Czy Zamawiający  w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 20 – dot. Pakiet nr 10 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków o średnicy otworu 9-16 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 21 – dot. Pakiet nr 11 poz. 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie papilot omów o średnicy 2,3 mm, koniec dystalny 
1,67 mm, długość noska 5 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 22 – dot. Pakiet nr 11 poz. 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie papilot omów o średnicy 2,3 mm, koniec dystalny 
1,67 mm, długość noska 7 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 23 – dot. Pakiet nr 11 poz. 3 
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie papilot omów o średnicy 2,3 mm, koniec dystalny 
1,67 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 24 – dot. Pakiet nr 12 poz. 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów lateksowych o średnicy12 mm, 15 mm i 
18 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 25 – dot. Pakiet nr 12 poz. 2-3 
Czy Zamawiający w poazycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie klipsownic z cewnikiem gładkim, 
niepokrytym, rozwarcie ramion klips 12 mm i 15 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 26 – dot. Pakiet nr 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści dwustronna szczoteczkę o wymiarach: długość 230cm, średnica części 
czyszczącej 5 mm i 10 mm, przewodu 1,7 mm, endoskop : średnica kanału lub portu 2,8-3,7 mm, 
długość kanału 230 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 

Pytanie 27 – dot. Pakiet nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający  dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowe o wymiarach: owalne bez igły, średnica 
narzędzia 2,3-2,4 mm, długość 180 cm   
Odpowiedź: 



Zamawiający: dopuszcza 
 

Pytanie 28 – dot. Pakiet nr 5 poz. 3 
Czy Zamawiający  dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowe o wymiarach: owalne z igłą, średnica 
narzędzia 2,3-2,4 mm, długość 180 cm   
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 29 – dot. Pakiet nr 5 poz. 5 
Czy Zamawiający  dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowe o wymiarach: pokrywane, szczęki typu 
aligator, średnica narzędzia 2,3-2,4 mm długość 230 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 30 – dot. Pakiet nr 5 poz. 7: 
Czy Zamawiający  dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowe o wymiarach:pokrywane, owalne bez 
igły, średnica narzędzia 2,3-2,4 mm, długość 180 cm  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 31 – dot. Pakiet nr 5 poz. 9: 
Czy Zamawiający  dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowe o wymiarach:pokrywane, owalne z igłą, 
średnica narzędzia 2,3-2,4 mm, długość 180 cm  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 32 – dot. Pakiet nr 9 poz. 5-6 
Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 5 i 6 dla zwiększenia komnkurencji 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 

Pytanie 33 – dot. Pakiet nr 9 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowa petlę heksagonalną, średnica narzędzia 2,3-2,4 mm, długość 
narzędzia 230-240 cm, rozmiar pętli 30x50 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 

Pytanie 34 – dot. Pakiet nr 9 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowa petlę heksagonalną, średnica narzędzia 2,3-2,4 mm, długość 
narzędzia 230-240 cm, rozmiar pętli 15x30 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 

Pytanie 35 – dot. Pakiet nr 12 poz. 2 
Czy Zamawiający  wydzieli do oddzielnego zadania oraz dopuści klipsonice endoskopową 
jednorazowego użytku, długość narzędzia 230cm, do kanału roboczego 2,8 mm, możliwość 
wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 15 mm, kat 
rozwarcia 90 stp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 

Pytanie 36 – dot. Pakiet nr 3 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki 
stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej fir-my nie ma 
możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd 
bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza składanie zamówień 30szt/op   
 

Pytanie 37 – dot. umowy 



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z 
towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Wę-grzech natomiast 
faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury ra-zem. Do każdej dostawy 
dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). 
Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury (pdf) na ad-res mailowy wskazany przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza wysyłanie towaru z dokumentem WZ, faktura przesłana emailem lub 
pocztą   
 

Pytanie 38 – dot. Pakiet nr 5 poz. 5 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o dopuszczenie kleszczyków biopsyjnych pokrywanych, typu 
szczęki aligatora, średnica narzędzia 2,3mm, dł. 180cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 39 – dot. Pakiet nr 9 poz. 5 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o dopuszczenie jednorazowych pętli heksagonalnych, śr. 
narzędzia 2,4mm, dł. 230cm – śr. pętli 25mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 40 – dot. Pakiet nr 5 poz. 1 
Poz.1  długość 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 41 – dot. Pakiet nr 5 poz. 3 
Poz. 3 długość 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 42 – dot. Pakiet nr 5 poz. 5 
Poz. 5 długość 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 43 – dot. Pakiet nr 5 poz. 7 
Poz. 7 długość 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 44 – dot. Pakiet nr 5 poz. 9 
Poz. 9 długość 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 45 – dot. Pakiet nr 7 
Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,4,5,6,8,912,13,14,15,16,17,18,20  
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 

Pytanie 46 – dot. Pakiet nr 7 poz. 9 
dopuści w 
Poz. 9 do poszerzenia dróg żółciowych średnicy 6 do 8mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 47 – dot. Pakiet nr 7 poz. 13 
Poz. 13 Jednorazowego użytku, średnicy 10Fr, wstępnie złożony (cewnik i popychacz) o długości 
popychacza 220cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   



 

Pytanie 48 – dot. Pakiet nr 7 poz. 14 
Poz. 14  średnica igły od 19G do 25G 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, pozostałe parametry jak w SIWZ   
 

Pytanie 49 – dot. Pakiet nr 7 poz. 15 
Poz. 15 długość od 180 cm, średnica narzędzia 2,3mm, wysunięcie igły 5mm, średnica igły od 19G do 
25G 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 50 – dot. Pakiet nr 7 poz. 18 
Poz. 18 Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długość 55 mm. 
Funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, Skalowana rękojeść, minimalna średnica kanału 
roboczego 2,8 mm, długość narzędzia min. 200 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 

Pytanie 51 – dot. Pakiet nr 9 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści w pozycji 
Poz. 3  średnica pętli 24mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 52 – dot. Pakiet nr 9 poz. 4 
Pakiet nr 9 Czy zamawiający dopuści w pozycji 
Poz, 4 jednorazowa owalna, średnica pętli 36mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 53 – dot. Pakiet nr 9 poz. 5 
Pakiet nr 9 Czy zamawiający dopuści w pozycji 
Poz. 5 jednorazowa owalna. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 54 – dot. Pakiet nr 9 poz. 6 
Pakiet nr 9 Czy zamawiający dopuści w pozycji 
Poz. 6 jednorazowa owalna. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 55 – dot. Pakiet nr 11 poz. 1 
Pakiet 11 Czy zamawiający dopuści w pozycji 
Poz. 1 dł. noska 5;2;0 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 56 – dot. Pakiet nr 12 poz. 1 
Pakiet 12 Czy zamawiający dopuści w pozycji 
Poz. 1 . Średnice balonu: 9mm; 12mm; 15mm: Śr. cewnika: 7Fr.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 57 – dot. Pakiet nr 5 poz. 2 
Pakiet 12 Czy zamawiający dopuści w pozycji 
Poz. 2 jednorazowego użytku , długośc narzędzia  230 cm, średnica cewnika 2,6 mm, Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 



Pytanie 58 – dot. Pakiet nr 12 poz. 3 
Pakiet 12 Czy zamawiający dopuści w pozycji 
Poz. 3 jednorazowego użytku , długośc narzędzia  195 cm, średnica cewnika 2,6 mm, Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 59 – dot. Pakiet nr 9 poz. 4 
Pakiet nr 9 
Lp. 4 
Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe pętle do polipektomii, heksagonalne o 
średnicy pętli 27 mm? 
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 60 – dot. Pakiet nr 9 poz. 5 
Pakiet nr 9 
Lp. 5 
Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe pętle do polipektomii, heksagonalne o 
średnicy pętli 27 mm? 
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 61 – dot. Pakiet nr 9 poz. 6 
Pakiet nr 9 
Lp. 6 
Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe pętle do polipektomii, heksagonalne o 
średnicy pętli 13 mm? 
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 05/2020. 

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

 

Zamawiający 

 
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 

           ul. Kościuszki 38 
          78-400  Szczecinek 


