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I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Warszawa, 2018 –10 - 26 

 
Do uczestników postępowania 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na dostawę akcesorii do 
laparoskopii, ednoskopii i diatermii numer sprawy PN-147/18/MJ 
 
W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 
SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie nr 1 (dot. Pakiet nr 1 i 3) 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykazanie dostawy 
sprzętu/urządzeń laparoskopowych o wartości minimum podanej w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w kryterium zdolności technicznej i 
zawodowej, w związku z tym pkt VIII ppkt 4 lit.b SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę 
rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. sprzętu/urządzeń do laparoskopii, 
endoskopii lub diatermii o wartości brutto minimum podanej w tabeli poniżej, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Zamawiający wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 głównej 
dostawy o wartości nie mniejszej niż: 

Nr pakietu PLN 
1 175 000,00 
2 400 000,00 
3 15 000,00 
4 250 000,00 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych 
na dzień złożenia ww. dokumentów”. 
 
Pytanie nr 2 (dot. projektu umowy § 4 ust. 1) 
Czy w przypadku zadania 1 i 3, gdzie dostawa nastąpi jednorazowo, czy Zamawiający 
wykreśli z umowy ten ustęp? 
Odpowiedź: 
Tak, zapis ten dotyczy pakietów gdzie dostawy będą realizowane sukcesywnie. 
 
Pytanie nr 3 (dot. projektu umowy § 8 ust. 1 i 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5%? 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ 
 
Pytanie nr 4 (dot. Pakiet nr 1 poz.39) 
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Ze względu na zakończenie produkcji narzędzia o wymienionych parametrach zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o wykreślenie tej pozycji z zadania 1 lub wyodrębnienie jej do innego 
pakietu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wykreśla tę pozycję a tym samym modyfikuje załącznik nr 2.1 do SIWZ, 
który otrzymuje nazwę „załącznik nr 2.1 (modyfikacja)”. 
 
Pytanie nr 5 (dot. Pakiet nr 1 poz.45 i Pakiet nr 3 poz.2) 
Czy przy tej pozycji Zamawiający dopuści imadło bransze zakrzywione w lewo pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Nie, w pakiecie 1 w pozycji poniżej jest już imadło zakrzywione w lewo, w związku z czym 
Zamawiający nie oczekuje trzech takich samych imadeł. Pozostaje jak w SIWZ 
 
Pytanie nr 6 (dot. Pakiet 2 poz.1-10) 
Prosimy o wydzielenie poz. 1-10 do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w 
postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na 
konkurencyjność ofert.  
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ 
 
Pytanie nr 7 (dot. Pakiet 2 poz.1) 
Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej dzielonej  o wymiarach 176 x 122 mm o 
powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni przewodzącej 110 cm2 systemem pętli Twin-
Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, z hydrożelem.  
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ 
 
Pytanie nr 8 (dot. Pakietu nr 2) 
Prosimy o odstąpienie od wymogu etykiety samoprzylepnej z informacja o nr serii i dacie 
ważności, w przypadku gdy informacje te nadrukowane są na opakowaniu. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ 
 
Pytanie nr 9 (dot. Pakiet 2 poz.10)  
Prosimy o dopuszczenie średnicy 6 mm. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ 

Pytanie nr 10 (dot. Pakiet 2 poz.23) 
Prosimy o dopuszczenie  pincety o długości 18 cm. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ 
 
Pytanie nr 11 (dot. Pakiet 2 poz.24) 
Prosimy o dopuszczenie końcówki 0,6 mm. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ 
 
Pytanie nr 12 (dot. Pakiet 2 poz.25) 
Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 m.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 13 (dot. Pakiet 2 poz.30) 
Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 3,3 x 25 mm. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 (dot. Pakiet 2 poz.32)  
Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 160 mm i końcówki 0,3 mm. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 15 (dot. Pakiet 2 poz.49)  
Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 160 mm z końcówką 0,3 mm. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 (dot. Pakiet 2 poz.50, 51)  
Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 160 mm. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 (dot. Pakiet 2 poz.57) 
Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 160 mm.  
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 18 (dot. Pakiet 2 poz.23, 24, 25, 30, 32, 33, 49, 50, 51, 55) 
Prosimy o wydzielenie poz. 23, 24, 25, 30, 32, 33, 49, 50, 51, 55 do oddzielnego zadania, co 
umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym 
wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 19 (dot. Pakiet nr 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia 
złożenia zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia złożenia 
zamówienia w zakresie pakietu nr 4. 
 
Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej poprzez 
wykonanie co najmniej 1 głównej dostawy na sprzęt medyczny, zamiast na „zestaw do 
stymulacji głębokiej mózgu” o wartości nie mniejszej niż 250 000,00?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 do I Wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
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Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienia w dostawie z 
1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień, do 0,5% wartości brutto 
niedostarczonego towaru za każdy dzień? 
Odpowiedź: 
Nie, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 22 (dot. Pakiet nr 4) 
Dotyczy, poz. 94. Prosimy o dopuszczenie adaptera do podłączenia optyki Karl Storz ze 
światłowodem Olympus. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 23 (dot. Pakiet nr 4) 
Dotyczy, poz. 79. Prosimy o dopuszczenie adaptera czyszczącego do kleszczy zatokowych, 
tnących, obrotowych 459015/16. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 24 (dot. Pakiet nr 4) 
Dotyczy, poz. 78. Prosimy o dopuszczenie łącznika optyki z kanałem instrumentowym dla 
narzędzi 5 Fr. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 25 (dot. Pakiet nr 4) 
Dotyczy, poz. 50. Prosimy o dopuszczenie łyżeczki okrągłej de DIVITIIS-CAPPABIANCA, 
koniec zagięty bocznie, śr. wew. 3 mm, dł. 25 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 26 (dot. Pakiet nr 4) 
Dotyczy, poz. 51. Prosimy o dopuszczenie łyżeczki okrągłej de DIVITIIS-CAPPABIANCA, 
koniec zagięty bocznie, śr. wew. 5 mm, dł. 25 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 27 (dot. Pakiet nr 4) 
Dotyczy, poz. 52. Prosimy o dopuszczenie łyżeczki okrągłej de DIVITIIS-CAPPABIANCA, 
koniec zagięty bocznie, śr. wew. 7 mm, dł. 25 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 28 (dot. Pakiet nr 4) 
Dotyczy, poz. 30. Prosimy o dopuszczenie uszczelki kompatybilnej z rozpylaczem pudru. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 29 (dot. Pakiet nr 4) 
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Dotyczy, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie ochraniacza na zęby silikonowego, 
autoklawowalnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
 
 
Jednocześnie działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.1579 tj. ) Zamawiający ZMIENIA TERMIN 
składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. 
W związku modyfikacją treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i 
otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 13 listopada 2018 r. do godz. 
10:00. 
Zamawiający ustala nowy termin wniesienia wadium do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 
10:00. 
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 10:00 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i 
składania ofert . 
 
 
 
 
 
 

Kierownika Działu 
Zamówień Publicznych 

                i Zaopatrzenia 
                                                    mgr Monika Szwarczewska 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do niniejszych wyjaśnień: 
1/ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji zgodnie z 
formatem i procedurami przesyłania ogłoszeń; 
2/ Załącznik nr 2.1 (modyfikacja)  
 


