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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę artykułów dla Pracowni Endoskopii
Szpitala Powiatowego w Radomsku - spr. nr 690 /2018.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający przesyła odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, jak poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 9
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 – Wkłady żelujące do ssaka, dopuści system do odsysania
wydzielin ustrojowych równoważny do opisanego w pakiecie? Wkłady workowe z substancją
żelującą z króćcem i zatyczką koloru białego o pojemności 1000ml lub 2000ml pozostałe
wymagania zgodne z opisem Zamawiającego. Pojemniki zewnętrzne nieodpłatnie wymienimy.
Proponowany przez naszą firmę system do odsysania spełnia takie same standardy
jakościowe co opisany w SIWZ system. Dopuszczenie asortymentu o zbliżonych parametrach
nie spowoduje obniżenia standardów jakościowych a umożliwi zdrową konkurencję i pozwoli
wybrać Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie 2 – dot. Pakietu 4 – poz. 1 oraz 2
Czy Zamawiający dopuszcza do oceny odpowiednio w poz 1 i poz 2 preparaty równoważne,
które są dedykowane do zastosowania w myjniach endoskopów elastycznych firmy Olympus
na bazie aldehydu glutarowego?
Uzasadnienie: Preparaty, które chcemy zaoferować mają większe spektrum bójcze
(potwierdzone badaniami według norm DIN EN 14885) od opisanych w Pakiecie 4 poz 1 i 2.
Ponadto środek z poz. 1 zawiera prawie o połowę mniej szkodliwego dla zdrowia
użytkownika aldehydu glutarowego i spełnia wymagania dotyczące dezynfekcji endoskopów
elastycznych według normy DIN EN ISO 15883-4. Środek myjący z poz 2 nie ma żadnych
oznaczeń niebezpieczeństwa.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie 3- dot. Pakietu 4 – poz.1 oraz 2
Czy Zamawiający wymaga dla preparatów z poz 1 i 2 przedstawienia koniecznych badań o
procesie mycia i dezynfekcji w kierunku aktywnego działania na spory Clostridium difficile ?
Odp. TAK.
Pytanie nr 4 dot. Pakiet nr 1
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie osobnej oferty
na pozycję 1, 2, 3, 4, 17 i 18 Pakietu nr 1 i zaoferowanie w pozycji 1 szczotek o długości 2300

mm, długość włosia 20 mm, pozostałe parametry i parametry pozostałych narzędzi zgodne z
opisem.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kleszczyków powlekanych hydrofilną
powłoką PE, w celu ochrony kanału endoskopowego, z minimum 2 markerami głębokości, do
biopsji stycznych, zawierających przyrząd do bezpiecznego zdejmowania pobranych próbek
do badania- zapakowany łącznie z kleszczykami, łyżki zabezpieczone nasadką przed
przypadkowym otwarciem/uszkodzeniem, posiadających 3 etykiety do wklejenia do
dokumentacji.
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 6- PAKIET Nr 1 – DROBNY SPRZĘT ENDOSKOPOWY - pozycja 5
Prosimy o doprecyzowanie opisu wymaganego asortymentu - Zamawiający wymaga
zaoferowania w tej pozycji filtrów do pompy OFP-1, natomiast podany w opisie symbol "MAJ1608" dotyczy drenów, które są wymagane w pozycji 19 tego samego pakietu.
Zatem czy w pozycji 5 wymagane jest zaoferowanie wyłącznie filtrów do pompy płuczącej
OFP-1?
Odp. Zamawiający wymaga drenów- symbol "MAJ-1608"
Pytanie nr 7- PAKIET Nr 1 – DROBNY SPRZĘT ENDOSKOPOWY - pozycja 5, 6, 14 i 15
Czy z uwagi na fakt, że asortyment z wyżej wymienionych pozycji nie jest sklasyfikowany jako
wyrób medyczny (stawka VAT 23%), Zamawiający zrezygnuje dla tego asortymentu z
wymogu posiadania dokumentów zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych i tym samym
zezwoli na dopisanie w formularzu ofertowym punkt 1, w załączniku nr 8 do SIWZ –
oświadczenie wykonawcy oraz w umowie § 3 ustęp 1 i § 11 - sformułowania jeżeli dotyczy
(tak jak jest to w punkcie 7.1. SIWZ)?
Odp. Wyrażamy zgodę na dopisanie w w/w dokumentach sformułowania „jeżeli
dotyczy” .W załączeniu po modyfikacji: Załącznik nr 2-Formularz ofertowy, Załącznik
nr 5-Projekt umowy i Załącznik nr 8- Oświadczenie Wykonawcy.
Pytanie nr 8- PAKIET Nr 1 – DROBNY SPRZĘT ENDOSKOPOWY - PAKIET Nr 6 –
KLESZCZYKI DO BIOPSJI - pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych zapisów kleszczyki do biopsji
jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do
biopsji stycznych; łyżeczki 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?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie nr 9 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – WZÓR UMOWY § 4 ustęp 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin spełnienia żądania Zamawiającego liczony był w
dniach roboczych?
Odp. Wyrażamy zgodę.
Pytanie nr 10 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – WZÓR UMOWY § 5 ustęp 5
Czy Zamawiający wyrazi, aby termin powiadomienia go o wstrzymaniu lub wycofaniu z
obrotu przedmiotu zamówienia liczony był w dniach roboczych?
Odp. Wyrażamy zgodę- modyfikacja Zał. Nr 5-Projekt umowy.

Pytanie nr 11 – dot. Pakiet nr 9
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej
konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta
pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne
oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).
System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach
wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co
100 ml. Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, bez
ftalanów,PCV i lateksu.
Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia)oraz port do pobierania próbek, o
różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do
pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o
różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło
ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa
uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo
uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania.
- Pojemniki i wkłady wykonane z polietylenu o pojemności 2000 ml, o kształcie
okrągłym.Pokrywa wkładu oraz króćce w kolorze czarnym.
Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem
użytkowania.
Dodatkowo każdy wkład i kanister wyprodukowany jest w opatentowanej technologii
antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są
unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi).
Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu , najnowocześniejszego na rynku, ze
względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników
(co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia
Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez
stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów
w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego
użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12
Czy ze względu na gwarantowane bezpieczeństwo szczelności oferowanych wkładów,
Zamawiający dopuści wkłady bez środka żelującego, co wiąże się z obniżeniem kosztów
zakupu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13 -dotyczy Pakiet 3 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga testy mokre, czy testy suche?
Odp. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Pytanie nr 14 -dotyczy Pakiet 3 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki
testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik
zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem.
Odp. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Pytanie nr 15 - dotyczy Pakiet 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści śliniaki w opakowaniu a’50sztuk z odpowiednim przeliczeniem
ilości na 200 opakowań a’50szt.?
Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 16- dot. umowy
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego
przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
Odp. W stosownej umowie zostanie wskazana osoba do kontaktów .
Pakiet nr 17
Co zamawiający rozumie pod określeniem” wysocerozprężalny”?
Odp. Dający możliwość całkowitego zapełnienia wkładu.
Powyższe zmiany stanowią zmianę zapisów SIWZ.
W załączeniu po modyfikacji:
- Załącznik Nr 2-Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 5- Projekt umowy
- Załącznik nr 8-Oświadczenie Wykonawcy

Z poważaniem,

na oryginale pieczęć i podpis
Dyrektor
Piotr Kagankiewicz

