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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

 
 
 

 
EP/220/65/2020/3                              16.10.2020r. 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/65/2020, pn. Dostawa jednorazowych  
wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                                             
(t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 
Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Zestaw 1 
 
Zadanie nr 3 
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczyków posiadających minimum 3 markery 
sygnalizujące położenie narzędzia w endoskopie, z dwoma rodzajami łyżeczek: elipsoidalnymi i elipsoidalnymi 
powiększonymi, kleszczyki do kanału 2,0 z łyżeczkami elipsoidalnymi. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków posiadających minimum 3 markery 
sygnalizujące położenie narzędzia w endoskopie, z dwoma rodzajami łyżeczek elipsoidalnymi i elipsoidalnymi 
powiększonymi, kleszczyki do kanału 2,0 z łyżeczkami elipsoidalnymi, bez igły. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli owalnych o średnicy 6, 10, 15, 20, 25 i 32 mm, 
heksagonalnych o średnicy 10, 15, 20, 25 i 32 mm, crescent o średnicy 15, 20, 25 i 32 mm, potwierdzenie 
wskazań do zimnej polipektomii na podstawie oświadczenia wytwórcy. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy kateteru 7,5 Fr. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
5. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie zestawów z głowicą zaopatrzoną w port do podłączenia 
igły i drenu do irygacji miejsca obliteracji, nakładka z prowadnicą poliamidową, do endoskopów o średnicy 8,6 – 
9,2 mm i 9,5-13,0 mm do wyboru.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Zestaw 2 
 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1 
1. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych przeznaczonych do 

celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa 
tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego do 
cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej. Końcówka igły wyposażona w wycięcie, które sprzyja pobieraniu 
histologicznych próbek z delikatnych okolic płuc. Echogeniczna igła ze specjalnymi wgłębieniami 
wspomagającymi widoczność pozwala na lepsze upewnienie się, że igła znajduje się w tkance docelowej. 
Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną ochronę nad igłą. Pierścień zabezpieczający i blokujący. 
Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn wykonany z nitinolu, 
zakończenie mandrynu zaokrąglone. Rozmiary igły: 22  Ga. Rozmiar koszulki 4.1 Fr. Nastawne przedłużenie igły 
0-5 cm. Minimalny kanał roboczy 2mm. Igła posiada numeryczną identyfikację rozmiaru na rękojeści.  
Opakowanie zawiera igłę oraz strzykawkę 10 ml z dwiema blokadami tłoczka. Opakowanie pojedyncze, sterylne. 
Odp. Zamawiający dopuszcza 
   
 
Zestaw 3 
 
1. Załącznik nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, par. 1 pkt 9 
 
Czy Zamawiający skróci termin przydatności do użycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:  
- Zadanie nr 5, poz. 1 – koszulki ochronne? 
 
Uzasadnienie: Ww. wyroby medyczne, będące przedmiotem postępowania przetargowego, są 
wysokospecjalistycznymi wyrobami medycznymi jednokrotnego użytku, produkowanymi poza obszarem  Unii 
Europejskiej. Producent deklaruje dla ww. wyrobów 12-miesięczny termin przydatności liczony od daty produkcji. 
Biorąc pod uwagę wymagany przez Zamawiającego termin dostawy (max 5 dni roboczych) nie jest możliwe 
zapewnienie wymaganego 12-miesięcznego terminu przydatności liczonego od dnia dostawy. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie modyfikuje § 1 ust. 9 projektu umowy - Załącznik 
nr 4 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia:” 9.Dostarczane Wyroby nie mogą mieć terminu 
zachowania ważności/pełnej sterylności krótszego niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostawy – 
dotyczy zadania nr 1-4, 6, 7. Ponadto Zamawiający dodaje ust. 9A: „9A.  Dostarczane Wyroby nie 
mogą mieć terminu zachowania ważności/pełnej sterylności krótszego niż 6 miesięcy, licząc od 
daty ich dostawy – dotyczy zadania nr 5”. 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, 
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl oraz na 
Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postepowania” 
 
 
Zestaw 3A 
 
Zadanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowe do ostrzykiwania o parametrach: długość całkowita tylko 230 cm, 
średnica igły 23 G długość igły 4 lub 6 mm, oraz średnica igły 25 G długość igły 5 lub 6 mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Zestaw 4 
 
Pakiet nr 3 Czy zamawiający  dopuści w  
Poz 1 Kleszczyki biopsyjne jednorazowe o dł 180cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Poz. 3  długość robocza min. 230cm; średnica osłonki 2,3mm średnica otwartej pętli 10,15,20,24,36 mm do 
wyboru przez Zamawiającego. Dostępne kształty: owal. Do zimnej polipektomii średnica pętli 10,15mm. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
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Poz. 4 kateter o średnicy 7 F . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Poz. 7 Zestawy do opaskowania (ligacji) żylaków przełyku zawierający 6 podwiązek wykonanych z materiału 
hypoalergicznego. Do endoskopów o średnicy 9.4-13,0mm 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Zestaw 4A 
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści proponowane rozwiązanie: szczotka o długości 180 cm, dwukanałowa, z 
funkcją rotacji, średnica cewnika 2,6 mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści proponowane rozwiązanie: Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, 
śr .ostrza igły 22-25 G, dł. ostrza 4-5 mm, dł. narzędzia 160 i 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm 
długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. 
Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym 
kołnierzem, rękojeść zakończona portem Luer? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zamawiający w 
zamówieniu szczegółowym każdorazowo wskaże , do której ze wskazanych w ust. 3 powyżej lokalizacji, ma 
nastąpić dostawa, w jakim asortymencie oraz w jakiej ilości. Wszelkie zmiany miejsca przeznaczenia mogą 
skutkować zmianą ceny.” 
Odp. Zgodnie z SIWZ, jednocześnie Zamawiający informuje, że zawsze wysyłając zamówienie 
szczegółowe wskazuje lokalizacje oraz rodzaj i ilość asortymentu.  
 
Pytanie 4 
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „”Zapłata za dostarczone 
Wyroby nastąpi w formie przelewu na konto wykonawcy w terminie do 60 dni od daty poprawnego wystawienia 
faktury zgodnie z przepisami prawa. (…)”  
Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody.  
Pytanie 5 
Dotyczy zapisów umowy § 2 
Prosimy o dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  
w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na 
fakturze”.  
Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody 
Pytanie 6 
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 14  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę doprecyzowanie istniejącego zapisu o słowa: 
„Zgody takiej nie możne bezpodstawnie odmówić.” 
Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody 
 
Pytanie 7 
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy 
dzień/godzinę* zwłoki. Łączna  wysokość  kar  umownych  nie może przekraczać 30% wartości 
zamawianej partii  towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł. *za godzinę w przypadku dostaw 
„cito”. 
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Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody 
 
Pytanie 8 
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3.A.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
Nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim spowoduje 
naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 
Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody 
 
Pytanie 9 
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3.C.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej  
w wysokości 50  zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie. 
*za godzinę w przypadku dostaw „cito”. 
Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody 
 
Pytanie 10 
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3.D.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości niedostarczonych, bądź wadliwych 
towaru.” 
Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody 
 
Pytanie 11 
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10%. 
Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody 
 
Pytanie 12 
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
„ co najmniej trzykrotnego (…).”  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zapis. Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 13 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 
likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 
Odp. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się 
w spółkę prawa handlowego 
 
 
Zestaw 5 
 
zadania nr.2 – szczotka cytologiczna do dróg żółciowych 
Zamawiający w tej pozycji w Załączniku 1A-2 wymaga „czyścik trzyczęściowy wykonany z dwóch 
rodzajów włosia”. Czy przez taki zapis Zamawiający ma na myśli szczotkę cytologiczną, której główka 
zbudowana  jest z dwóch rodzajów włosia w układzie: włosie twarde-włosie miękkie-włosie twarde, gdzie włosie 
twarde nagarnia materiał, a włosie miękkie ten materiał gromadzi?? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Jednocześnie w oparciu o art.  38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający przedłużając termin 
składania i otwarcia ofert, na niżej podany:  
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- termin składania ofert – z 20.10.2020r., do godz. 9:00 na 26.10.2020r., do godz. 
10:00, 

- otwarcie ofert – z 20.10.2020r. o godz. 10:00 na 26.10.2020r. o godz. 10:30. 
 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 
 
 Rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6.Termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać do dnia 26.10.2020 r., do godz.10:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 
 


