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Rzeszów, 2019-04-16.

wg rozdzielnika
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki
Gastroenterologii.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania
następującej treści:
II.
Pakiet nr 1
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie noża o długości 1820 mm i 2300 mm, zakończenie
noża płaskie, średnica zakończenia 0,8 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pakiet nr 3
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie jednorazowych trójstopniowych
poszerzadeł balonowych w komplecie z prowadnicą, 2 znaczniki środkujące balon na
cewniku pod balonem, wraz z jednorazowym narzędziem do napełniania o objętości 30 cc i maksymalnym
sinieniu 30 atm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. Patrz
odpowiedź na pyt. VIII (pytanie nr 1).
Pakiet nr 5
3. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości 165 i 230 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozmiary pod warunkiem zachowania pozostałych
parametrów SIWZ.
4. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramienia minimum
7,5 mm i kącie rozwarcia 90 stopni oraz długości ramienia 9 mm i kącie rozwarcia 135
stopni.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymaga aby zaoferowane klipsy miały Certyfikat
dopuszczenia do wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z założonym klipsem.
Pakiet nr 6
5. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 25 mm i 32
mm, średnica drutu 0,33 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
6. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o długości 160, 180 i 230 cm,
długość igły w zakresie 3-6 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pakiet nr 7
7. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez powlekanych silikonem posiadających wolną
przestrzeń spełniającą funkcję perforacji, średnica protez 10 mmm, średnica kołnierza do 11 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
8. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie protez do protezowania równoległego z możliwością
przełożenia protezy przez protezę, co najmniej po 3 znaczniki na każdym

końcu, w części środkowej szereg znaczników wyznaczających obszar przełożenia drugiej
protezy, średnica 8 mm i 10 mm, długość całkowita 60, 80 i 100 mm, do stosowania z
prowadnicą 0,025" lub 0,035".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
9. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie protez posiadających 18 znaczników.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pakiet nr 8
10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z bocznymi wycięciami, część ustna ze stopniem
zapobiegającym ześlizgiwaniu się ustnika, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pakiet nr 9
11. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie prowadników z dwiema końcówkami hydrofilnymi
5 cm po obu stronach (na jednym prowadniku), prostą i zagiętą, koszulka z dwukolorowymi paskami do
oceny ruchu i położenia prowadnika, rdzeń izolowany elektrycznie na całej długości, wykonany z nitinolu,
długość prowadnika 450 cm, średnica 0,035".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
12. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów z trzema strzykawkami.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
13. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z protezami o długości 5, 7, 9, 12 i 15
cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pakiet nr 11
14. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów opasek do żylaków przełyku z nasadkami
o poszerzonym kącie widzenia i z nasadkami standardowymi, ilość opasek 6, 7 i 10 (do wyboru),
współpracującymi z endoskopami o średnicy zewnętrznej: 8,6 mm - 9,2 mm, 9,5 mm - 13,0 mm oraz 11,0
mm - 14,0 mm (do wyboru).

Odpowiedź: Tak.
V.
Pytanie 1
Dotyczy: Pakiet 3
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zezwoli na wyłączenie pozycji nr 1 do oddzielnego
pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 2
Dotyczy: Pakiet 7 poz.1
Czy Zamawiający dopuści:
„Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, usuwalna.
• wykonana z nitinolu o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem
• z atraumatycznymi końcami, z kołnierzami z obu stron, z strony proksymalnej kołnierz o większej
średnicy, z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej, o średnicy 6,8 lub 10 mm, długość
4,5,6,7,8,9,10,12 cm (dla każdego rozmiaru)
• po trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG
• zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8,5Fr,
• dł. zestawu do wprowadzania 180 cm
• osobne porty do prowadnika i podawania kontrastu
• możliwość zakładania przezskórnego oraz możliwość repozycji"?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy: Pakiet 7 poz.2
Czy Zamawiający dopuści protezę samorozprężalną posiadającą po 3 znaczniki na końcach i 2 w środku
(łącznie 8) pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.
Pytanie 4
Dotyczy: Pakiet 7 poz 3
Czy Zamawiający dopuści:
„Proteza samorozprężalna - do protezowania przełyku
• o długości całkowitej: 80; 100; 120; 140 mm
• średnica: 20 mm
• średnica kołnierzy: 28 mm
• pokryta silikonem na całej długości, posiadająca lassa na obu końcach do repozycji protezy. Posiadająca 8
znaczników, posiadająca aplikator o dł. 700 mm i średnicy 20Fr"?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.
Pytanie 5
Dotyczy: Pakiet 13
Czy Zamawiający wymaga:
„ Osłona na endoskop o średnicy zewnętrznej 19.5mm, średnicy wewnętrznej 16.7mm, jednorazowy,
żołądkowy lub przełykowy do endoskopów o średnicy 8.6-10.0mm. Żołądkowy o długości 50 cm,
Przełykowy 25 cm"?
Odpowiedź: Tak.
VI.
Dotyczy przedmiotu zamówienia
Pakiet 3
1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do
achalazji z cewnikiem o długości 75cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów
trójstopniowych z prowadnikiem do poszerzania zwężeń; średnica balonu 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 1516.5-18, 18-19-20; długość balonu 5,5cm, dł. cewnika 240 cm, prowadnika 300 cm; 2 znaczniki na balonie;
do średnicy kanału 2,8mm; balon z urządzeniem do napełniania balonu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. Patrz
odpowiedź na pyt. VIII (pytanie nr 1).
VII.
Pytanie 1
Dot. Pakietu nr 6, poz. 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipectomii o średnicach pętli: 10mm, 25mm,
35mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 2
Dot. Pakietu nr 6, poz. 2:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych o
długości narzędzia 160 lub 180 cm i 230cm oraz o długości samej igły 4 do 6mm? Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3
Dot. Pakietu nr 8, poz. 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ustników jednorazowego użytku z otworem o rozmiarze
32mm x 26mm, nie zawierające lateksu, z gumką, wstępnie złożone – założona gumka z jednej strony,
pakowane po 100 szt. w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego
wyjmowania pojedynczych ustników?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
VIII.
Pytanie nr 1
Pytanie do Pakietu nr 3 poz 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów bez narzędzia do napełniania i utworzy z niego osobny
Pakiet np 3A, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do
SIWZ - pakiet nr 3 w następujący sposób:
1) Pozycja nr 2 otrzymuje brzmienie:
„Jednorazowe trójstopniowe balony presyjne do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i brodawki
Vatera z załadowaną prowadnicą ,, 0.035” i z możliwością jej usunięcia.
Średnice balonu (6-7-8 ) (8,5-9,5-10,5) (11-12-13 ) (13,5-14,5-15,5 ) (16-17-18 ) (18-19-20) mm.
Posiadające środkowy znacznik endoskopowy, balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o
wysokiej przezierności. Długość prowadnika 2400mm do minimalnej średnicy kanału roboczego
2,8mm.”

2) Zamawiający dodaje Pakiet nr 3A o nazwie „Urządzenie do napełniania poszerzadeł
balonowych” z poniższym opisem”
„Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych z Pakietu nr 3 - poz. nr 2 o
objętości 60 cc i maxymalnym ciśnieniem 15 atm.”
Zamawiający zamieści zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ na stronie internetowej pod nazwą:
zp250_025_19_zalacznik_nr_2_zmiana_2
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść zapisów SIWZ przez dodanie w rozdz. III, pkt 2 Pakietu 3A o
nazwie: „Urządzenie do napełniania poszerzadeł balonowych”.
Pytanie nr 2
Pytanie do Pakietu nr 5 poz 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Klipsownicy o długości 230 cm lub 165 cm, pozostałe parametry
bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3
Pytanie do Pakietu nr 5 poz 2
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane klipsy miały Certyfikat dopuszczenia do wykonania rezonansu
magnetycznego u pacjentów z założonym klipsem?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 4
Pytanie do Pakietu nr 6 poz 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarach 10,15,25mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5
Pytanie do Pakietu nr 7 poz 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy o średnicy kołnierzy 13,5 mm dla średnicy części roboczej
10mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 6
Pytanie do Pakietu nr 7 poz 2
Czy, Zamawiający dopuści zaoferowanie protez posiadających 9 złotych znaczników po 3 na kołnierzach
oraz 3 na środku protezy, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7
Pytanie do Pakietu nr 12 poz 1

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w poz nr 1 jeśli chodzi o ilości i Zamawiający miał na myśli 30
opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 12, poz. 1 w poniższy
sposób:
- kolumna 3 „Jednostka miary” ma być „opakowanie”.
- Zamawiający uzupełnia opis przez dodanie zdania: „Ilość szt. w opakowaniu 20.”
Wymagana ilość ogółem to 600 szt. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną ilość szt.
w opakowaniu z zachowaniem ogólnie wymaganej ilości sztuk (600).
Pytanie nr 8
Pytanie do Pakietu nr 12 poz 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Kleszcze typu „ząb szczura” o długości 1800 mm, pozostałe
parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 9— dotyczy SIWZ Rozdz. XVIII kryteria oceny ofert, formularza oferty oraz wzoru umowy załącznik nr 4 do SIWZ Par. 3 ust 1, 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy oraz realizacji reklamacji był liczony w dniach
roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 10 - dotyczy SIWZ Rozdz. XVIII kryteria oceny ofert, formularza oferty oraz wzoru umowy załącznik nr 4A (Pakiet nr 7) do SIWZ Par. 4 ust. 7 oraz Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby
termin na uzupełnienie magazynu przechowania był liczony w dni robocze (tj. w przedziale od 48 do 72
godzin w dni robocze) oraz termin realizacji reklamacji był liczony w dniach roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 11 - dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 4 Par. 3 ust. 2, załącznik nr 4A (Pakiet 7) Par. 4 ust.
2
Czy Zamawiający ze względu na 12 miesięczny okres obowiązywania umowy wyrazi zgodę aby przedmiot
umowy posiadał termin sterylności/ważności nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do
magazynu Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 12 - dotyczy wzoru umowy - załącznik nr 4A (Pakiet 7) Par. 4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par 4 ust. 1 na następujący:
1 .Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu minimum po 3 sztuki każdego z wymaganych
rozmiarów wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy, zgodnie z Załącznikiem nr ... (Formularz
cenowy) do niniejszej umowy na przechowanie, w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia przez
Zamawiającego zamówienia faksem na nr .......
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w ww. zakresie.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.04.2019 r
godz. 09.00. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.04.2019 r., godz. 09.30. w
Budynku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Klinicznych i Lecznictwa
lek. med. Małgorzata Przysada

