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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury
medycznej dla Pracowni Endoskopii i Urologii Jednego Dnia
w Szpitalu Powiatowym w Radomsku nr spr. 600/2017
Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 01.2004r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz.1579 zezm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania
Wykonawców do ww. postępowania.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w pakiecie nr 1 zapisu w pkt. 60:
„Charakterystyka ciśnienia procesu +/ 5mBar:
-na początku procesu 285 mBar,
-w trakcie procesu 150 mBar
-zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mBar.”
Na zapis następującej treści:
„Charakterystyka ciśnienia procesu +/ 25mBar :
-na początku procesu 285 mBar,
-w trakcie procesu 150 mBar
-zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mBar.”?
Odp.: Zaproponowaną charakterystykę ciśnienia procesu Zamawiający dopuszcza w pkt.60:
„Charakterystyka ciśnienia procesu +/ 25mBar :
-na początku procesu 285 mBar,
-w trakcie procesu 150 mBar
-zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mBar
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w pakiecie nr 1 zapisu w pkt. 64:
„Dezynfekcja:
- czas kontaktu: 350s +/-5s
- ilość wody: 10,5l +/-0,5l
- temperatura: 35° C
- pobór płynu: dezynfektant 126ml + aktywator 126ml.”
Na zapis następującej treści:
„Dezynfekcja:
- czas kontaktu: 350s +/-50s
- ilość wody: 10,5l +/-0,5l
- temperatura: 35° C
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- pobór płynu: dezynfektant 126ml
+ aktywator 126ml.”?
Odp: Zamawiający dopuszcza parametry dezynfekcji w pkt. 64:
- czas kontaktu: 350s +/-50s
- ilość wody: 10,5l +/-0,5l
- temperatura: 35° C
- pobór płynu: dezynfektant 126ml + aktywator 126ml.
Pytanie nr 3- Pakiet nr 3
Szafka przyłóżkowa – 6 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafki z uchwytami do otwierania drzwiczek i szufladami
pokrytymi antybakteryjnymi nanocząsteczkami dwutlenku tytanu (TiO2)?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Z uzyskanych informacji wynika iż międzynarodowa
Agencja do Badań nad Nowotworami zaklasyfikowała monocząsteczki TiO2 do grupy
2B, w których znajdują się substancje możliwe rakotwórcze dla ludzi. Wiadomo również,
że badania na zwierzętach wykazały działanie monocząsteczek TiO2 na układ
pokarmowy w sposób drażniący i zapalny.

Pytanie nr 4- PAKIET NR 2 - Tor wizyjny urologiczny z oprzyrządowaniem i
wyposażeniem- Dot. punktu 139 - Czy Zamawiający dopuści stent moczowodowy 365 dni,
obustronnie otwarty o rozmiarze 5.0 Fr / 26cm bez nitki (w zestawie drut, popychacz, stent)?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5- Pakiet nr 2-Dot. punktu 94 - Czy Zamawiający w ramach punktu 94 dopuści do
zaoferowania jako równoważone kleszcze biopsyjne optyczne (zamiast kleszczy opisywanych przez
producenta w materiałach jako chwytające) kompatybilne z optyką 12° i 30° ? Nadmieniamy, że
kleszcze biopsyjnie posiadające bransze typu łyżeczkowego, będące jednocześnie kleszczami
chwytającymi, to podstawowy rodzaj kleszczy wykorzystywanych podczas cystoskopii do chwytania i
pobierania materiału z pęcherza.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6- Pakiet nr 2-Dot. punktu 94 (alternatywa) - Czy Zamawiający dopuści do
zaoferowania kleszcze optyczne opisywane przez producenta jako chwytające kompatybilne z optyką
0° i 12° ?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7- Dot. punktów 112 i 113 - Czy Zamawiający w ramach punktów 112 i 113 dopuści do
zaoferowania jako rozwiązanie równoważne kleszcze opisywane przez producenta jako sztywne
(zamiast wymaganych półsztywnych) o rozmiarze 5 Fr. +/- 1 Fr. i długości 60 cm z branszami
wyposażonymi w ząbki typu aligator (do punktu 112) oraz branszami biopsyjnymi, łyżeczkowymi (do
punktu 113) ? Kleszcze te są dedykowane przez producenta do oferowanego ureterorenoskopu
jednokanałowego. Nadmienimy, że producenci często zamiennie używają określenia "sztywne" i
"półsztywne" w odniesieniu do instrumentów tego typu. Każdy cienki i długi instrument posiada
pewien stopień elastyczności, który zapewnia bezproblemowe wprowadzanie i wyjmowanie
instrumentu z kanału roboczego ureterorenoskopu.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8- Pakiet nr 2-Dot. punktu 163 - Czy Zamawiający w ramach punktu 163 dopuści do
zaoferowania następujące kleszczki o łącznej ilości 7 szt. do oferowanych giętkich endoskopów:

2

- giętkie kleszcze biopsyjne bezokienkowe,
bransze podłużne, rozm. 3 Fr., długość 1000 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do
koagulacji monopolarnej - 2 szt. do oferowanych ureterorenofiberoskopów,
- giętkie kleszcze biopsyjne bezokienkowe, bransze podłużne, rozm. 5 Fr., długość 730 mm z rączką
typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 2 szt. do oferowanych
cystofiberoskopów- giętkie kleszcze chwytające, bransze podłużne z ząbkami, rozm. 3 Fr., długość
1000 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 2 szt. do
oferowanych ureterorenofiberoskopów,
- giętkie kleszcze chwytające, bransze podłużne, rozm. 5 Fr., długość 730 mm z rączką typu
pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 1 szt. do oferowanych
cystofiberoskopów ?
Nadmieniamy, że przedmiotem zamówienia są dwa rodzaje endoskopów giętkich tj.
ureterorenofiberoskopy oraz cystofiberoskopy, które posiadają różne długości oraz rozmiary kanałów
roboczych, a co za tym idzie wymagają zastosowania różnych instrumentów. Celem pytania było
zapewnienie odpowiednich instrumentów do obydwu rodzajów endoskopów.
Odp.:
Zamawiający
dopuszcza
narzędzia
ureterorenofiberoskopami oraz cystofiberoskopami.

kompatybilne

z

oferowanymi

Pytanie nr 9- Pakiet nr 2-Dot. punktu 163 (alternatywa) - Czy Zamawiający w ramach punktu 163
dopuści do zaoferowania następujące kleszczki:
w ramach kleszczyków biopsyjnych:
- giętkie kleszcze biopsyjne bezokienkowe, bransze podłużne (owalne), rozm. 5 Fr., długość 730 mm z
rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 4 szt.
lub
- giętkie kleszcze biopsyjne bezokienkowe, bransze podłużne (owalne), rozm. 3 Fr., długość 1000 mm
z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 4 szt.
w ramach kleszczyków chwytających:
- giętkie kleszcze chwytające, bransze podłużne z ząbkami, rozm. 5 Fr., długość 730 mm z rączką typu
pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 3 szt.
lub
giętkie kleszcze chwytające, bransze podłużne z ząbkami, rozm. 3 Fr., długość 1000 mm z rączką typu
pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 3 szt.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 10-Pakiet nr 2-Dot. punktu 153 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby oferowany
videocystokop był kompatybilny z oferowanym w punktach 7 - 24 sterownikiem kamery ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 11- Pakiet nr 2-Dot. punktu 193 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w ramach
wymaganej w punkcie 193 pompy z zastosowaniem w urologii pompę pracującą w trybie płuczącym
lub odsysającym w zależności od wybranego programu, pozostałe parametry bez zmian ?
Nadmieniamy, że jednoczesne wykorzystanie płukania i odsysania ma znaczenie tylko w przypadku
instrumentów tzw. przepływowych posiadających oddzielny kanał płuczący i oddzielny kanał
odsysający, aby zapewnić efektywną wymianę płynu. Większość wymaganych przez Zamawiającego
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instrumentów
to
tzw.
instrumenty
nieprzepływowe, w których napływ może być z powiedzeniem realizowany przez pompę, a odpływ
(odsysanie) w sposób grawitacyjny (dotyczy to również instrumentów przepływowych takich jak np.
płaszcze resektoskopowe).
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 12- Pakiet nr 2-Dot. punktu 124 - Czy Zamawiający w ramach punktu 124 dopuści do
zaoferowania ureterorenofiberoskop o długości całkowitej mieszczącej się w przedziale 900 - 1100
mm ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia parametru w pozycji 123, w której
określa się długość roboczą.
Pytanie nr 13- Pakiet nr 2-Dot. punktu 124 (alternatywa) - Czy w związku z tymi, iż długość
całkowita, z uwagi na swoje drugorzędne znaczenie dla obsługi ureterorenofiberoskopu, nie jest
podawana w materiałach producenta, Zamawiający może odstąpić od wymogu potwierdzenia tego
parametru ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 14-Pakiet nr2 -Dot. punktu 115 - Czy Zamawiający w ramach punktu 115 dopuści do
zaoferowania jako rozwiązanie równoważne szczoteczki wielokrotnego użytku, które mogą być
sterylizowane, w ilości 5 szt. lub innej ilości zaproponowanej przez Zamawiającego uwzględniającej
fakt możliwości wielokrotnego użytku i związanych z tym oszczędności ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 15- Pakiet nr 2- Dot. punktów 125 i 153 - Czy w odpowiedzi Zamawiającego (punkt
108) nie nastąpiła omyłka pisarska ? Prosimy o potwierdzenie, że w punktach 125 i 153 pod
Zamawiający oczekuje zaoferowania videoureterorenofiberoskopu oraz videocystofiberoskopu z
wbudowaną na odcinku dystalnym kamerą video do przekazywania obrazu.
Odp.: Zamawiający oczekuje w poz.125 videoureterorenofiberoskopu z wbudowaną na odcinku
dystalnym kamerą video do przekazywania obrazu a poz. 153 videocystofiberoskopu
z wbudowaną na odcinku dystalnym kamerą video do przekazywania obrazu.

Treść odpowiedzi stanowi uszczegółowienie SIWZ, która jest wiążąca dla wszystkich
Wykonawców biorących udział w wyżej podanym postępowaniu.
ZAMAWIAJACY ZMINIENIA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I JEST TO:
SKŁADANIE OFERT: 28.12.2017R. GODZ.10:00
OTWARCIE OFERT : 28.12.2017R. GODZ.10:30

Z poważaniem,
na oryginale podpis i pieczątka
Dyrektor
Piotr Kagankiewicz
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