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NZ/712/2020                                                                                              Jelenia Góra, dnia 23 lipca 2020 r.  

 

    DO   WYKONAWCÓW 
 

Dot. Przetargu nieograniczonego  na dostawę różnych wyrobów medycznych dla potrzeb  

Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej,                   

ul. Ogińskiego 6 (NR REFERENCYJNY: ZP/PN/20/06/2020PUBLIKACJA OGŁOSZENIA 

DUUE:  NUMER OGŁOSZENIA  2020/S 124- 303399 Z DNIA 30.06.2020 R.). 

 

 

              Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 

58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak          

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

ZESTAW 1: 

 
Pakiet nr 1 

1.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników sterylnych, z gumką tekstylną. 

         Odpowiedź: Nie 

 

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie papilotomu z 3 zielonymi znacznikami 

(proksymalny, środkowy) i krańcowy o szerokości 6 mm i jednym niebieskim dystalnym, 

średnica końcówki dystalnej 5Fr, długość narzędzia 2000 mm.  

         Odpowiedź: Nie 

 

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie papilotomu z ostrzem o długości 5 mm, 

długość narzędzia 200 cm, średnica cewnika 2,3 mm. 

         Odpowiedź: Nie 

 

4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2000 mm, długość 

szczoteczki minimum 10 mm, średnica włosia 0,12-0,18 mm, posiadających 2 elementy 

konstrukcyjne cieniujące w RTG, kanał do prowadnicy na całej długości korpusu. 

         Odpowiedź: Nie 
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5. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnic 8,5 

mm-12 mm-15 mm, długość narzędzia 2000 mm. 

          Odpowiedź: Nie 

 

 

6. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnic 12 

mm-15 mm-18 mm, długość narzędzia 2000 mm. 

         Odpowiedź: Nie 

 

7. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie kosza o długości 215 cm. 

         Odpowiedź: Nie 

 

 

8. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie prowadników pokrytych substancją 

hydrofilną na długości 5 cm. 

   Odpowiedź: Nie 

 

 

9. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie prowadników pokrytych substancją 

hydrofilną na długości minimum 7 cm. 

         Odpowiedź: Nie 

 

Pakiet nr 5 

10. Czy   Zamawiający zaoferowanie inflatora o zakresie ciśnień 0-30 atm. 

         Odpowiedź: Nie 

  

ZESTAW 2: 

 
1) Pakiet nr 1, poz. 2.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotomu trójkanałowego o długości 

1700mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza 

 

 

2) Pakiet nr 1, poz. 3.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotomu igłowego posiadającego 

chowane ostrze o długości 5mm, długość narzędzia 1700mm, wyrób pasuje do endoskopu o kanale 

roboczym 2,8mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza 
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3) Pakiet nr 1, poz. 4.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczoteczki cytologicznej do 

pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, 

długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm;  minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; 

posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna 

z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia 

wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy  

Odpowiedź: Nie 

 

4) Pakiet nr 1, poz. 7.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyka do usuwania złogów z dróg 

żółciowych o długości 1900mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza 

 

5) Pakiet nr 2, poz. 3.0 – w związku z tym że wymagane klipsy sprzedawane są w opakowaniach 

zbiorczych po 40 sztuk, czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie wymaganej ilości do 120 sztuk 

lub zmniejszenie do 80? Prosimy o podanie ostatecznie wymaganej ilości. 

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z wymogami SIWZ 

 

6) Pakiet nr 2, poz. 5.0 – czy Zamawiający w miejsce igły do górnego odcinka przewodu pokarmowego 

o rozmiarze 25G/4mm dopuści igły o większej średnicy (21G) i długościach ostrza 4 i 6mm – większa 

średnica igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości. 

      Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza 

 

7) Pakiet nr 2, poz. 7.0 – prosimy o wyłączenie tej pozycji  do osobnego pakietu 

      Odpowiedź:  Należy zaoferować zgodnie z wymogami SIWZ.  

 

8) Pakiet nr 2, poz. 7.0 – w przypadku braku zgody na wyłączenie tej pozycji do innego pakietu prosimy  

o dopuszczenie chwytaka palczastego jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, 

trójramienny; rozpiętość ramion 20mm. Dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm;  

5 sztuk w opakowaniu 

      Odpowiedź: Nie 

 

9) Pakiet nr 2, poz. 8.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego koszyka do usuwania 

złogów, małych kamieni i ciał obcych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna 

średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału 

roboczego endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 

1900mm; posiada funkcję rotacji. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza 

 

10) Pakiet nr 2, poz. 13.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków do kolonoskopu 

jednorazowego użytku; łyżeczki o powiększonej objętości, "szczęki aligatora"; łyżeczki uchylne do 

biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; 

niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 

2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica 

kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety 

szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. 
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     Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza 

  

11) Pakiet nr 3, poz. 1.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego zestawu do 

wprowadzania protez 7Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, zestaw składa się z cewnika 

popychającego, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 

0,035''; 1 sztuka w opakowaniu 

    Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza 

 

12) Pakiet nr 3, poz. 2.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wprowadzania protez do 

dróg żółciowych o średnicach 8,5 i 10Fr zawierającego złożone i sterylnie zapakowane cewnik 

wprowadzający i cewnik popychający o długości 1900mm, kompatybilny z 0,035” oraz cieńszymi. 

  Odpowiedź:  Tak, Zamawiający  dopuszcza 

 

13) Pakiet nr 6, poz. 9.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnej jednorazowej szczoteczki 

dwustronnej do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową 

końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt 

niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu) 

     Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 

 

14) Pakiet nr 13, poz. 1.0 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez do przełyku o długościach w 

przedziale 8 -17 cm (do swobodnego wyboru podczas zamawiania). Protezy częściowo i całkowicie 

powlekane. Większy wybór długości protez zapewni poszerzenie możliwości terapeutycznych. 

     Odpowiedź:  Tak, Zamawiający  dopuszcza 

 

15) Dotyczy zapisów SIWZ, formularza ofertowego, wzoru umowy Par. 3 ust.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na „cito” do max. 48 godzin w dni 

robocze ? 

      Odpowiedź:  Należy zaoferować zgodnie z wymogami SIWZ 

 

16) Dotyczy wzoru umowy: Par. 5 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. 2  na następujący: 

2.W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

− braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od potwierdzenia dostawy 

− wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia dostawy 

− w przypadku wad ukrytych w ciągu ……. dni roboczych od jednoznacznego stwierdzenia istnienia 

wady. 

     Odpowiedź: Zgodnie z wymogami SIWZ 

 

17) Dotyczy wzoru umowy: Par. 5 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. 3  na następujący: 

3.Uzupełnienie braków ilościowych oraz dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy niezwłocznie po jego powiadomieniu, nie dłużej w ciągu 3 dni roboczych, przy 

zachowaniu szczególnej staranności po stronie Wykonawcy. Do tego czasu nie biegnie termin 

płatności wynagrodzenia 

     Odpowiedź: Zgodnie z wymogami SIWZ 
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ZESTAW 3: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionej części asortymentu, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do natychmiastowego zakupu towaru u innego dostawcy, na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Wykonawca 
zobowiązany będzie w szczególności do wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy 

wynikających z konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy.” 

Odpowiedź:  

Brak zgody 

 

 

Pytanie 2 

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówień w sytuacji, gdy zmniejszy się zapotrzebowanie na 

zamówiony asortyment oraz gdy ze względów finansowych lub organizacyjnych po stronie Zamawiającego 
konieczne będzie ograniczenie wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Zamawiającego. Dotyczy to w 

szczególności wyczerpania limitów finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonawca 
oświadcza, że niewykorzystanie w trakcie umowy pełnej ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie 

stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% 
wartości całego zamówienia.” 

Odpowiedź:  

Brak zgody 

 

 

Pytanie 3 

Dotyczy warunków umowy § 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego 

na fakturze.” 

Odpowiedź:  

Brak zgody 

 

 

 

 

mailto:poczta@spzoz.jgora.pl


 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

 

Pytanie 4 

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie 

Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,2 % wartości nie 

zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50 zł dziennie, nie więcej jednak niż 5 % wartości umowy.” 

Odpowiedź: 

Brak zgody 

 

Pytanie 5 

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 20% na 5% oraz odpowiednio z 

5% na 2%? 

Odpowiedź:  

Brak zgody 

 

 

Pytanie 6 

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelności pod jakimkolwiek 

tytułem prawnym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego w 

formie pisemnej. W razie naruszenia niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej 

skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź:  

Brak zgody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poczta@spzoz.jgora.pl


 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

 

ZESTAW 4: 

 

 
Odpowiedź:  

Od Ad.1 do ad. 16 – Zamawiający dopuszcza 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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Odpowiedź:  

Ad. 18 Nie.  

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza  

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza 

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza 

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza 

 

Odpowiedź:  

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza 

Ad. 24 Nie 

 

Odpowiedź:  

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza 

Ad. 26 Tak 

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza 

 

ZESTAW 5: 
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 

pozycję 3,4 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a          

w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. 

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki 

temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.  

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami SIWZ.  
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Pakiet 1, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustnika z gumką tekstylną, która w przeciwieństwie do 

silikonowej nie sprawia dyskomfortu pacjentom (nie ciągnie za włosy)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie 

 

 

Pakiet 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści papilotom z trzema niebieskimi znacznikami na końcówce dystalnej 

(proksymalny - dł. ok. 1cm, środkowy i dystalny) i jednym zielonym między środkowym a dystalnym, o długości 

końcówki dystalnej 5mm, średnicy końcówki dystalnej 5,3Fr, długości narzędzia 1800mm? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie 

 

 

Pakiet 1, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści balon z możliwością do napompowania do 3 średnic: 10mm-12mm-

15mm (wraz z balonem jedna wyskalowana strzykawka, pozwalająca na osiągnięcie wybranej objętości balonu), o 

długości narzędzia 2000mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie 

 

Pakiet 1, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści balon z możliwością do napompowania do 3 średnic: 13mm-15mm-

18mm (wraz z balonem jedna wyskalowana strzykawka, pozwalająca na osiągnięcie wybranej objętości balonu), o 

długości narzędzia 2000mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie 

 

 

Pakiet 1, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści koszyk czterodrutowy, o kształcie i czterech drutach jak na załączonym 

poniżej zdjęciu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

 
 

 

Odpowiedź: Nie  
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Pakiet 1, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści prowadnice o końcówce hydrofilnej na odcinku 5cm? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:  

Nie  

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                          Z poważaniem 
z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

                                 inż. Jerzy Świątkowski 
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