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Znak sprawy:                                                                                  Data:  

EP/220/37/2017/2 25.05.2017r. 
                         

                             
WYJASNIENIA I ZMIANA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/37/2017, pn. Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie 
 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w.:  
 

I. zostało złożone pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Zestaw 17 

Dotyczy zadanie nr 26 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w 
zakresie zadania nr 26 poz. 12 worek do ekstrakcji o parametrach technicznych według poniższego bez 

zachowania pierwotnych wymagań:  

 Nieprzepuszczalny, nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie 

 Wykonany z materiału Nylon Ripstop  

 Worek automatyczny z aplikatorem o pojemności 1500ml 

 Kompatybilny z trokarami 12mm. 

 Worek z samorozprężanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu. 
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

II. Zamawiający modyfikuje odpowiedzi udzielone pismem EP/220/37/2017/1 z dnia 19.05.2017r. 
na pytanie z zestawu 8 dotyczącego zadania nr 21 oraz pytanie z zestawu 12 dotyczące zadania 

21. 

 
Zestaw 8 

Zadanie nr 21 
1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 21: 

Jednorazowy stapler liniowy z nożem, długości 75-80 mm,  w ładunku i sekwencyjną regulacją 

wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej 1,5 mm po zamknięciu, pośredniej 1,8 mm  
po zamknięciu i grubej 2 mm po zamknięciu, sześć rzędów zszywek lub jednorazowy stapler liniowy z 

ładunkiem posiadającym nóż, długość 80 mm wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm do tkanki 
standardowej lub 2,0 mm do tkanki grubej, cztery rzędy zszywek Zamawiający każdorazowo określi 

wysokość zszywki 

Zszywka do staplera liniowego z nożem (wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulacją wysokości 
zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej 1,5 mm po zamknięciu, pośredniej 1,8 mm  po 

zamknięciu i grubej 2 mm po zamknięciu, sześć rzędów zszywek) lub ładunek do staplera liniowego 
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zawierający nóż zszywka po zamknięciu 1,5 mm do tkanki standardowej lub 2,0 mm do tkanki grubej, 
cztery rzędy zszywek Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek 

 

Odpowiedź po zmianie: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Zestaw 12 
 

16. W przypadku staplerów linowych z nożem (zadanie nr 21) na rynku występuję dwa rozwiązania: 

staplery sprzedawane bez ładunku, które należy każdorazowo załadować osobno sprzedawanym 

ładunkiem, oraz staplery z załadowanym już ładunkiem. Staplery, które chcemy zaoferować w 

zadaniu nr 21 poz. 1 są już załadowane ładunkiem. W związku z tym prosimy o zgodę na 

zmniejszenie ilości oferowanych w poz. nr 2 ładunków do 6 szt. tak aby oferty były ze sobą 

porównywalne (80 niezaładowanych staplerów i 86 ładunków do nich lub 80 załadowanych 

staplerów i 6 ładunków do nich). Takie przeliczenie spowoduje, że zostaną zaoferowanie przez 

wykonawców takie samie ilości staplerów i ładunków niezależnie od tego czy staplery są 

sprzedawana już załadowane  czy z osobnym ładunkiem.  

 
Odpowiedź po zmianie: Zamawiający dopuszcza jeżeli Wykonawca dostarczy 80 załadowanych 
ładunkiem staplerów i 86 zszywek. Natomiast jeśli Wykonawca dostarczy staplery niezaładowane 

zszywkami wówczas 80 staplerów i 166 zszywek. 

 
III. Zamawiający zmienia treść specyfikacji w poniższym zakresie:  

 

 w rozdziale VI SIWZ pkt 1 Zamawiający wykreśla ppkt 6) o treści:  

„Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne) 

– w j. polskim dotyczące oferowanych przez wykonawcę wyrobów, pozwalające na potwierdzenie ich 

zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1 i nr 1A-1 

i/lub 1A-2 i/lub 1A-3 i/lub 1A-4 i/lub 1A-5 i/lub 1A-6 i/lub 1A-7 i/lub 1A-8 i/lub 1A-9 i/lub 1A-10 i/lub 1A-

11 i/lub 1A-13 i/lub 1A-16 i/lub 1A-19 i/lub 1A-20 i/lub 1A-22.” 

 

Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru       

     stanowiącego załączniki nr 2, 2A i/lub 2B do SIWZ): 

1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) Formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący załącznik nr 2A i/lub 2B do SIWZ do 

zadań na które składana jest oferta, 

3) Warunki graniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A-1 i/lub 1A-2 i/lub 

1A-3 i/lub 1A-4 i/lub 1A-5 i/lub 1A-6 i/lub 1A-7 i/lub 1A-8 i/lub 1A-9 i/lub 1A-10 

i/lub 1A-11 i/lub 1A-13 i/lub 1A-16 i/lub 1A-19 i/lub 1A-20 i/lub 1A-22 do zadań, na 

które składana jest oferta, 

4) odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust.2  ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) 

5) Oświadczenie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku 

przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp 

Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim 

Dokumencie Zamówienia,  stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Instrukcja wypełnienia Formularza 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Jedz) dla niniejszego postępowania 

znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp (formularz JEDZ) - Informacje dodatkowe.” 
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 w rozdziale VI SIWZ Zamawiający dodaje pkt 5A o następującej treści:  

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, zgodnie z Art. 26 ust. 1 zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie następujących dokumentów: 
1) Dokumenty opisujące  oferowany przedmiot  zamówienia (strony katalogowe lub 

foldery, ulotki informacyjne) – w j. polskim dotyczące oferowanych przez wykonawcę 

wyrobów, pozwalające na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań 
określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1 i nr 1A-1 i/lub 1A-2 i/lub 1A-3 i/lub 1A-

4 i/lub 1A-5 i/lub 1A-6 i/lub 1A-7 i/lub 1A-8 i/lub 1A-9 i/lub 1A-10 i/lub 1A-11 i/lub 1A-13 i/lub 
1A-16 i/lub 1A-19 i/lub 1A-20 i/lub 1A-22. - w celu potwierdzenia, że oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.” 

 

 w rozdziale VI SIWZ Zamawiający doprecyzowuje pkt 11 i nadaje mu brzmienie: 
„Jeżeli wykonawca nie złoży Oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 5) niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 5 lub 5A lub 6 lub 7, 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 5 ppkt 6) – 8) lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień  w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie 
złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich 

złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w 

wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień, dotyczących dokumentów, o których mowa w 
zdaniu pierwszym.” 

  

Dokonane zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej www.spwsz.szczecin.pl oraz przekaże do publikacji w „Dzienniku Unii Europejskiej”  

„Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 

2017/S 082-158023. 

 

 
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

  Małgorzata Usielska 
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