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4. Wojskowy Szpital Kliniczny 

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu 

ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981     Wrocław, 20.03.2019r 

 

WYJAŚNIENIE i  MODYFIKACJA   TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Pracowni 

Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej; 

znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.9.2019.12 

  

 Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na 

podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986                                          

z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:  

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 1 dopuści laparoskopowy worek do ekstrakcji 

występujący w trzech rozmiarach:  10,16 x 12,70 cm- 225 ml, 8,5 x 21,0 cm – 550 ml, 19,05 x 24,13 

cm – 1600 ml? Worek z prowadnicą, mocowany samo zaciągającą nicią, zsuwany z 

samorozprężalnych widełek. 
Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 2 dopuści nożyczki laparoskopowe o dług 35 

cm oraz 45 cm  i śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego?  Końcówka robocza typu Metzenbaum  

(bransze precyzyjnie spasowane aż do samego końca lecz końcówka atraumatyczna, nie przetnie 

przypadkowej struktury). 
Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 3 dopuści disektor laparoskopowy typu  

Meryland długość  35 cm, śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego?  
Pytanie nr 4 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 4 dopuści haczyk laparoskopowy o długości 

33 cm i średnicy 5 mm z antyrefleksową powierzchnią, w pełni izolowany? Elektroda w kształcie 

litery L. 
Pytanie nr 5 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 5 dopuści grasper atraumatyczny z siateczką 

na branszach, długość 35 cm, śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego? 
Pytanie nr 6 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 6 dopuści system  ssania i płukania do 

zabiegów laparoskopowych z końcówką roboczą o średnicy 5 mm, długość 33 cm, z dwoma 

przyciskami: do ssania i płukania, z dwoma końcówkami do podłączenia pojemników z solą 

fizjologiczną, zintegrowany system ewakuacji dymu, regulowana siła płukania? Dreny i końcówka 

ssąco-płucząca ustawione liniowo - w jednej lini prostej co wpływa na skuteczność spływu 

grawitacyjnego).  Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody 

o niskim stopniu skręcalności. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 – 6: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian 

Pytanie nr 7 – Czy Zamawiający w Pakiecie 13 pozycja 2 zamiast zszywki 3,8 mm przed 

zamknięciem dla tkanki grubej miał na myśli 4,5 mm (tak jak w pozycji nr 1), a zapis ten wynika 

jedynie z omyłki pisarskiej? 

Pytanie nr 8 – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycja 3 zamiast zszywki 3,8 mm przed 

zamknięciem dla tkanki grubej miał na myśli 4,5 mm (tak jak w pozycji nr 1), a zapis ten wynika 

jedynie z omyłki pisarskiej? 
Odpowiedź na pytanie nr 7  - 8 : W związku z omyłką pisarską Zamawiający modyfikuje  

Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr 13 poz. 2  i poz. 3, który otrzymuje nowe brzmienie  : 

2 

Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki 

standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej 

(wys. zszywki przed zamknięciem 4,5mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik 

tkanki.  
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3 

Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do 

tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i 

grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze 

staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. 

 

 

Pytanie 9-  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycja 9 dopuści wysokość zszywki 4,2 mm dla 

staplera okrężnego w rozmiarze 21? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 10-  Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy poprzez dodanie w par. 1 ust. 4 zdania 

o następującej treści: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowywania więcej 

niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt                       

z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Produkt, któremu upłynął 

termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowywania przez Zamawiającego." 

Odpowiedź na pytanie nr10: Zapisy SIWZ bez zmian 

Pytanie 11-  Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 13 dopuści stent samorozprężalny nitinolowy   do 

protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych jednolita budowa, długości: 10, 12, 15cm, stent 

powlekany od zewnątrz na długości 7,9,12 cm, średnica zewnętrzna stentu 18/23mm i 

23/28mm, uwalnianie stentu za pomocą prucia nici, możliwość wyboru sposobu uwalniania (dystalny 

lub proksymalny). Średnica systemu: max 8 mm, markery RTG na systemie wprowadzającym, 

prowadnik- .038". 

Odpowiedź na pytanie nr11:  Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 12-  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci 

umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 4) 
Odpowiedź na pytanie nr12: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian 

Pytanie 13-  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w 

pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 1 ust. 6) 

Odpowiedź na pytanie nr13: Zamawiający modyfikuje  Załącznik nr 3 - § 1 ust. 6, który 

otrzymuje nowe brzmienie : 

 „    6.     Uzupełnienie zużytego: towaru, o którym mowa w ust. 5 , nastąpi w terminie   …. dni (min. 

1 dzień max 5 dni)  dni od daty przekazania „protokołu zużycia jednorazowego sprzętu                                              

do zabiegu/wszczepu”, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.  Zamawiający zobowiązuje 

się w pierwszej kolejności do wykorzystania towaru z najkrótszym terminem ważności.” 

Pytanie 14-  W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia 

Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 11 

projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę zapisu: 

§ 1 ust. 11 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad 

widocznych  i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od 

daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności 

niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w 

terminie .. dni (min. 1 dzień max 5 dni ) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach 

drogą telefoniczną pod nr.. i  fax …uznania reklamacji. 

§ 5 ust. 3: 

W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić 

zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 11 w terminie …. dni ( 

min. 1 dzień, max 5dni)  od daty wezwania faxem na numer… uznania reklamacji. 
Odpowiedź na pytanie nr14: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian 

Pytanie 15-   Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 17 projektu umowy i dopuści 

prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań 

Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności. 

Odpowiedź na pytanie nr15:  Nie, Zapisy SIWZ bez zmian. Art. 552 k.c. nie jest normą 

bezwzględnie obowiązująca o charakterze nakazująco – zakazującym określone 

działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym (względnie obowiązującym) 

zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania.                             
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W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353.1 k.c. tj. 

zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia 

publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia 

będzie przeznaczony – wprowadził ww. zapis do wzoru umowy i go nie zmieni. 
Pytanie 16-  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1-3:  

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu karę: 

1) w wysokości ………. % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto 

gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn 

leżących po                stronie Wykonawcy ,za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu 

terminu określonego w §1 ust. 3, ust 4 i ust. 6 oraz w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia 

bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% 

wartości opóźnionej w wykonaniu dostawy. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o 

którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od 

podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze, 

2) w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku 

odstąpienia od niezrealizowanej części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3) w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku 

niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 14 z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości części umowy, 

której dotyczą niedostarczone dokumenty, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia 

dostarczenia dokumentów.  
Odpowiedź na pytanie nr16: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian 

Pytanie 17-  dot. Pakietu nr  5 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 5 w pozycji 7, w miejsce 

pierwotnych parametrów, poszerzadeł ujścia brodawki śr.5-7-8.4 i 5-7-9.6Fr. Pozostałe 

parametry zgodnie z siwz.  

Pytanie 18-  dot. Pakietu nr  5 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 5 w pozycji 8, w miejsce 

pierwotnych parametrów, poszerzadeł zwężeń trzustkowych i brodawki długość cewnika 

195cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.  

Pytanie 19-  dot. Pakietu nr  5 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 5 w pozycji 11, w miejsce 

pierwotnych parametrów, koszy o długości 220cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.  

Pytanie 20-  dot. Pakietu nr  5 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 5 w pozycji 12, w miejsce 

pierwotnych parametrów, protez do dróg żółciowych z zestawem wprowadzającym 6Fr 

długość 200cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.  

Pytanie 21-  dot. Pakietu nr  6 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 6 w pozycji 10, w miejsce 

pierwotnych parametrów, cewników stosowanych do ECPW, końcówka stoniowana 

stożkowa. Pozostałem parametry zgodnie z siwz.  

Pytanie 22-  dot. Pakietu nr  6 – . Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 6 w pozycji 12, w miejsce 

pierwotnych parametrów, cewników do ECPW z cewnikiem w rozmiarze 5.5Fr. Pozostałe 

parametry zgodnie z siwz 

Odpowiedź na pytanie nr17 – 22 : Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 23-  dot.  Pakietu 11 – poz. 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

sterylnych retraktorów ran chirurgicznych składających się z 2 obręczy (dolna dystalna do wnętrza 

rany oraz górna obręcz proksymalna ułatwiająca regulację stopnia retrakcji) połączonych trwałym 

poliuretanem, umożliwiający 360-stopniową retrakcję o podanych długościach  linii cięcia? 

Odpowiedź na pytanie nr23: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian 

Pytanie 24-  dot.  Pakietu 12 – poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 

transparentnej ze żłobieniem zabezpieczającym przed utratę gazu, ze zdejmowaną uniwersalną 

uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów, wyposażonej w jednorożny płynny zawór gazowy 

pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach.  rozmiar 12mm x 100mm? 

Pytanie 25-  dot. Pakietu 12  poz. 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 

transparentnej ze żłobieniem zabezpieczającym przed utratę gazu, ze zdejmowaną uniwersalną 
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uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów, wyposażonej w jednorożny płynny zawór gazowy 

pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach.  rozmiar 5mm x 100mm? 

Pytanie 26-  dot. Pakiet 12, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 

transparentnej ze żłobieniem zabezpieczającym przed utratę gazu, ze zdejmowaną uniwersalną 

uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów, wyposażonej w jednorożny płynny zawór gazowy 

pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach.  rozmiar 11mm x 100mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 24 - 26: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 27-  Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę 

o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 1 pkt 3, istotnych 

dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 

3 do SIWZ) w sposób następujący: „W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania 

umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę: 3) w wysokości 1% ceny 

brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których 

mowa w § 1 ust 14 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, jednak łącznie 

nie więcej niż trzykrotność kary za odstąpienie od umowy.” 
Odpowiedź na pytanie nr27: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian 

Pytanie 28-  Pakiet 3, poz 1 Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy stapler skórny z 35 

zszywkami "normalnymi" pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz 

minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany? Średnica drutu zszywki 0,53 mm, 

wys. 3,9 mm, szerokość zszywki 5,7 mm. (1szt./op.) 
Odpowiedź na pytanie nr 28: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
 Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.  

 

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a 

dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w 

przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i 

ewentualnie nr pytania). 

         

        
         ……..………………………………………  

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej)1 

 
 

KOMISJA PRZETARGOWA:      
 

1)    Tomasz Gorczyca ……………………..… 

2)    Jerzy Pawełczyk …urlop ……………… 

3)    Werner Janus                ……………………..… 

4)    Agnieszka Mikulska ………………………... 

5)     Karolina Warchoł         ………………………… 

6)     Jacek Janiszewski  ……………………….... 

7)    Agnieszka Stanisławska   ………………………..                                      

        

 

 

                                                 
Wyk .A.Stanisławska  tel. 261 660 604 

 z dnia 1803.2019r 
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