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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi laparoskopowych – Zp/9/PN-8/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dotyczy SIWZ Część XIA pkt. 7
Z objaśnieniami Zgodnie z komentarzem KIO, przy rozpatrywaniu odwołania od zapisów poprzedniej SIWZ
dotyczącej zamówienia tych samych narzędzi, prośba o próbki do pozycji w których występuje jedna pozycja
może być porównywany do realizacji zamówienia. Dlatego wg naszej opinii w przypadku żądania próbek czas
określony na przedstawienie próbek powinien wynosić tyle ile wynosi czas dostawy. W programie większości
producentów narzędzi chirurgicznych znajduje się ok. 10-14 tyś produktów. Niemożliwością jest posiadanie
próbek wszystkich narzędzi, jak również jest to nielogiczne z ekonomicznego punktu widzenia. Dostarczenie
identycznie zgodnych z SIWZ narzędzi w terminie jaki stosowali Państwo w poprzednich przetargach (3-5
dni) jest na granicy cudu, lub ociera się o możliwość zaistnienia nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza jeżeli
realnie mało prawdopodobne prezentacje dokonuje tylko jedna firma. Przedmiot zamówienia został dość
precyzyjnie określony poprzez podanie długości, średnicy. Jedyne co w takim wypadku może być sprawdzone
poprzez dostarczenie próbek to kompatybilność z różnymi narzędziami firmy RZ. Dotyczy to tylko pozycji
6,7,8,10,12,20,21 Zamówienia. Dlatego prosimy o określenie jakie narzędzia należy dostarczyć na wezwanie
do prezentacji, lub o określenie czasu dostawy próbek na 21 dni (zgodnie z wymogami terminu realizacji
zamówienia opisanym w Umowie będącej załącznikiem do SIWZ). Odp. Zamawiający dookreśla do
których pozycji z załącznika nr 1 w przypadku wątpliwości zażąda dostarczenia próbek tj. poz. nr 3, 4,
6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 14, 20, które po zmianie SIWZ z dnia 01.02.2017 r. zostały zmienione na pakiet nr
1 poz. nr 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19. W tym wypadku próbka jest dokumentem w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ustawodawca przewidział złożenie tego typu
dokumentu w terminie nie krótszym niż 5 dni.
Pytanie 2, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Poz. 2. i 24. Załącznika nr 1
Z uwagi na fakt że opis pozycji wskazuje jednoznacznie na jednego producenta (użycie zwrotu ‘typu” przy
braku parametrów ocenianych w tym konkretnym przypadku uniemożliwia innym firmom niż przedstawiciel
firmy RZ- i również przedstawiciel firmy SAVUNA- złożenia konkurencyjnej oferty) który posiada tylko
jednego przedstawiciela w Polsce prosimy o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu Odp. Odp.
Zamawiający wydziela z Załącznika nr 1 poz. nr 2 i 24 do odrębnego pakietu nr 2. Patrz zmiana SIWZ.

Poz. 3. Załącznika nr 1.
Prosimy o określenie jakie funkcje ma spełniać ‘wielofunkcyjna klapka” opisana w tej pozycji Odp.
„Wielofunkcyjna klapka” ma posiadać możliwość otwierania się pod naporem wprowadzanego
narzędzia lub za pomocą dźwigni umieszczonej na trokarze. (po zmianie poz. nr 2)
Poz. 5. Załącznika nr 1.
Prosimy o doprecyzowanie „atraumatyczności’ tępego gwoździa typu Hassan używanego do wprowadzania
osłony trokara np do jamy brzusznej. Odp. „Atraumatyczny” (tępy) czyli nie powodujący uszkodzenia
tkanki i uniemożliwiający uszkodzenie organów wewnętrznych. (po zmianie poz. nr 4)
Poz. 6,7,8,10,12,20,21
Prosimy o doprecyzowanie opisu poprzez podanie konkretnych opisów narzędzi, bądź ich numerów
katalogowych. Użycie zwrotu „typu RZ” jest zbyt wieloznaczne (np jak opis samochodu „typu Zaporożec”)
Odp. Zamawiający dokonuje zmian opisu przedmiotu zamówienia w w/w pozycjach. Patrz zmiana
SIWZ.
Poz. 7. i 12.Załącznika nr. 1
Prosimy o doprecyzowanie jakiej konkretnie uszczelki wymaga Zamawiający. Trokar 11,5 mm posiada 3
różne uszczelki. Odp. Zamawiający wymaga kompletu uszczelek kompatybilnych do redukcji trokarów
(po 3 szt.). (po zmianie poz. nr 6, 11)
Poz. 9. Załącznik nr 1.
Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod określeniem „Głowica bez zawora” z „szaftem
gładkim”. Czy ma to być sama głowica trokara, czy kompletny trokar? Odp. Głowica bez zawora nie
posiada zaworu do insuflacji – Zamawiający wymaga głowicy z szaftem. (po zmianie poz. nr 8)
Poz.13 Załącznika nr 1.
Prosimy o podanie nr katalogowego opisanego narzędzia lub o zdjęcie strony katalogowej z narzędziem typu
„Gripper no 1” Odp. Zamawiający w dodatkowym pliku przesyła zdjęcia narzędzia typu „Gripper no 1.
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