
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  28.04.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego j. uż. na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku

Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 1818/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pakiet 71
1. Czy  Zamawiający  w  pozycji  1  Pakietu  71  dopuści  zaoferowanie  igieł  posiadających  blokadę  po

całkowitym wysunięciu ostrza, średnica ostrza 23-25G, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad. 1. Tak. 

2. Czy Zamawiający  w  pozycji  2  Pakietu  71wymaga bezwzględnie  zaoferowania  znacznika  od  strony
dwunastnicy.
Ad. 2. Tak, dopuszcza. 

3. Czy zamawiający w pozycji 3 pakietu 71 dopuści zaoferowanie protez o długści 
     5,7,9,10,12 cm.

                  Ad. 3. Tak. 
4. Czy zamawiający w pozycji 3 pakietu 71 wymaga zaoferowania protez ze    

znacznikami na granicy pętli i części prostej i pośrodku części prostej.
                Ad. 4. Dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający w ozycji 4 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu z możliwością obrotu
w zakresie „godzina 11-12”, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad. 5. Tak. 
6. Czy Zamawiający w pozycji  5 Pakietu 71 dopuści  zaoferowanie cewnika o długości  195 cm, o
średnicy 2,2 mm (6,5F), pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad. 6.Tak,
7. Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o długości 195 cm,
średnica kateteru 6F, średnica końcówki 4,5F, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad. 7. Dopuszcza.
8. Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie prowadnika z końcówką o długości
5 cm dla średnicy 0,025” i długości 7 cm dla średnicy 0,035”, końcówka cieniująca radiologicznie na całej
długości dla pomiaru odległości, usztywniony dla średnicy  0,025”, sztywność standardowa i usztywniona
dla średnicy 0,025”, jak dotychczas stosowane,  pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad. 8. Tak

             Pakiet 68
9) .  Czy  zamawiający  w  pozycji  1  pakietu  68  dopuści  zaoferowanie  szczypiec  z  pojedynczymi
otworami w szczękach, pokryte tworzywem redukującym tarcie, średnica szczęk 1,8 m, 2,4 mm i 2,8 mm,



długość 120, 160 i 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Ad. 9. Nie dopuszczamy. 
10. Czy  zamawiający  dopuści  zaoferowanie  petli  15,  25  i  32  mm,  pozostałe  parametry  zgodne  z
opisem.
Ad. 10. Nie.
11) Czy zamawiający dopuści zaoferowanie petli  z siatka trójwymiarowa do usuwania polipów i ciał
obcych o długości 230cm, średnica pętli 25 mm i 50 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 11. Nie. 
Dot. Pełnomocnictwa

12) W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, 
zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie 
złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i 
składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana
jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do 
postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz
podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.
Ad. 12. Tak. 

13) Dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy przez dopisanie, „...... z wyłączeniem sytuacji gdy 
nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania”.
Ad. 13. Nie. 

14) Dot. § 5 ust. 3a wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia w/w paragrafu i obniżenie kar umownych do wysokości 
0,5% wartości brutto zamówienia cząstkowego. 
Uważamy, że zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w 
ewentualnych roszczeniach stron ( wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). 
Ad. 14. Nie. 

15) Dot. § 5 ust. 3b wzoru umowy
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu 
umowy w przypadku  odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.

16) Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak 
odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od 
wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli 
umowy).
Ad. 15. Nie. 
Pakiet 64

17) Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o określonej przez producenta pojemności 5
ml (wym. Ø12x75mm)?
Ad. 17. Tak.

18) Poz. 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o określonej przez producenta pojemności
10 ml (wym. Ø16x100mm)?
Ad. 18. Tak. 

19) Poz. 5 - Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga probówek z PP czy z PS?



Ad. 19. PS. 
20) Poz. 6 - Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga probówek okrągłodennych czy stożkowych oraz z

PP czy z PS?
Ad. 20. PS. 

21) Czy Zamawiający w pozycji 1  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji
bocznej  do  ściany  naczynia,  odporny  na  zginanie  bez  bocznych  otworów,  z  końcówką  schodkową,  z
przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 20 cm    z
nadrukiem  objętości  wypełnienia  na  ramionach  sterylizowany  tlenkiem  etylenu,  nieprzepuszczalny  dla
promieni  rentgenowskich,  zestaw apirogenny kompletny do implantacji  w skład którego wchodzi:  igła  z
końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J,
wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm,
rozszerzacz  hydrofilowy,  rozmiar  16  FR  x  15  cm,  łącznik  prowadzący  typu  Y,  nasadki  iniekcyjne,
umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny
ułatwiające założenie cewnika? 
Ad. 21. Nie. 

22. Czy Zamawiający  w  pozycjach 2  i  3  dopuści  do  postępowania  cewnik  dwuświatłowy  długoterminowy
Permthane  Twin  Cath  Long  Term  Heamodialysis  Catheter  Kit  (Citra-XS  Superior)   z  końcówką  typu
“shoutgun”(schodkowa)  cewnik  poliuretanowy  z  kołnierzem  poliestrowym,  odporny  na  zginanie,  bez
otworów  bocznych   z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i  długościach   całkowitych: 
Dla pozycji 2 – 32 cm
Dla pozycji 3 - 28 cm
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla
promieni  rentgenowskich,  zestaw apirogenny kompletny do implantacji  w skład którego wchodzi:  igła  z
końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J,
wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm,
rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik
prowadzący  typu  Y,  narzędzia  do  tunelizacji,  przewody  przedłużające  do  tętnic  (czerwone),  przewody
przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie
cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

 
Ad. 22 Nie. 

23) Czy  w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44
pozycji 1 zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii CH 20. Zestaw do długotrwałego żywienia
dożołądkowego, zakładany metodą pull, wykonany z poliuretanu, o długości 35 cm, średnicy zewnętrznej
6,6 mm, średnicy wewnętrznej 5,0 mm, ze znacznikiem RTG?
Ad. 23. Nie dopuszczamy. 

24) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 
pozycji 2 zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej CH 8/120 cm, ze znacznikiem RTG, 
podziałką                   i końcówką ENLock?
Ad. 24. Dopuści. 

25) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 
pozycji 3 zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej CH 12/120 cm, ze znacznikiem RTG, 
podziałką i końcówką ENLock?
Adf. 25. Dopuści. 

26) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 
pozycji 4 zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik 
istniejącego zgłębnika wykonany z silikonu, rozmiar CH 15? Stosowany do wymiany PEG bez 
wykorzystania endoskopu, zakładany do zagojonego dostępu przezskórnego, ze znacznikiem RTG.



Ad. 26. Nie dopuści. 
27) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 

pozycji 5 zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik 
istniejącego zgłębnika wykonany z silikonu, rozmiar CH 15? Stosowany do wymiany PEG bez 
wykorzystania endoskopu, zakładany do zagojonego dostępu przezskórnego, ze znacznikiem RTG.
Ad. 27. Nie dopuści. 

28) Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44
pozycji  6  zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego,  zakładany metodą „push”  jako wymiennik
istniejącego  zgłębnika  wykonany  z  silikonu,  rozmiar  CH  15?  Stosowany  do  wymiany  PEG  bez
wykorzystania endoskopu, zakładany do zagojonego dostępu przezskórnego, ze znacznikiem RTG. 
Ad. 28. Nie dopuści. 

29) Załącznik nr 8, Zadanie nr 11 Ostrza chirurgiczne
Poz 1-12
Numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli na jednostkowym opakowaniu jest obraz ostrza wraz z 
numerem (rozmiarem) a bezpośrednio na ostrzu jest wygrawerowany numer ostrza (rozmiar).
W oferowanych ostrzach numer jest jednocześnie jego nazwą
Ad. 29. Nie. 

30) Pakiet 52

Prosimy o podanie oczekiwanej ilości akcesoriów.

Ad. 30. Na dzień dzisiejszy oczekiwana ilość z pakietu 52 pkt 1 i 2 to 6-8 szt, natomiast pkt 3 oczekiwana

ilość 10-15 szt. 

31) Pakiet nr 27, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie filtra antywirusowego, antybakteryjnego z celulozowym wymiennikiem ciepła i   

wilgoci, elektrostatycznego, o objętości wewnętrznej 55ml - większej jedynie o 2 ml od wymaganej, 
sterylnego. Zamawiający zna i z powodzeniem stosował  proponowany przez nas filtr oddechowy.
Ad. 31. Dopuści. 

32) Pakiet nr 58, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga , żeby bezigłowy przyrząd do fiolek o średnicy  20mm był zapakowany w jednym
blistrze razem z konwerterem do fiolek o średnicy 13mm?
Ad. 32. Tak. 
33. Czy Zamawiający wymaga, żeby wyrównywanie ciśnień wewnątrz fiolki odbywało się  poprzez podwójny
system filtrów – aktywowany filtr węglowy (adsorbujący związki organiczne przed wydostaniem się na 
zewnątrz fiolki) + filtr hydrofobowy (chroniący zawartość fiolki przed zanieczyszczeniami z zewnątrz) w 
bezigłowym przyrządzie do fiolek o średnicy 20 mm?
Ad. 33. Tak. 
34. Pytanie 1 pakiet 68
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1, 2 i 

dopuści:

Poz. 1

Jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii o zwiększonej pojemności 

łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze

bez względu na sposób zagięcia; pojedyncze otwory w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte 

hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego



znacznym zagięciu; średnica szczęk: 1.8mm, 2,3mm, 3,0mm; długość 120, 180 i 230cm (pancerz szczypiec

zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z markerami (czarne lub białe) które sygnalizują 

moment wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, do kanału roboczego 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm.

Ad. 34. Dopuszczamy. 

35) Poz. 2

Jednorazowe pętle do polipektomii wykonane z plecionego, średniogiętkiego drutu, owalne, wyposażone w 

wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki; średnica pętli 

15, 20, 24, 36mm, długość robocza 230cm; do kanału roboczego 2.8 mm i 3,2 mm.

Ad. 35. Nie. 

Ad. 34; 35 : Nie pozwoli złożyć osobnej oferty na pozycję 1, 2 w Pakiecie 68

36) Pytanie 2 pakiet 73

Ad. 36. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczoteczki cytologiczne, dł. 
robocza 1200mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Ad. 36. Dopuszczamy. 
37) Pytanie 1 pakiet 75
Czy Zamawiający w pakiecie nr 75 w pozycji 2 wymaga stentów do dróg żółciowych w ilości 2 szt. 
Ad. 37. Na dzień dzisiejszy przewidujemy 1-2 szt. 


