Puck, dn. 15.03.2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego i
jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych oraz endoskopii, znak
ZP/01/2021

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na
pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela
następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.

Pytanie Wykonawcy

Wyjaśnienie

1.

Część 5 poz. 1
Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w
szczególności przedmiot i opis przedmiotu
zamówienia dla przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy
się z pytaniem czy Zamawiający w Część 5 poz.
1 „ Klipsy polimerowe niewchłanialne" wyrazi
zgodę na złożenie oferty na klipsy pakowane po
6 klipsów w jednym magazynku i 14
magazynków w jednym opakowaniu (1 op. = 84
szt.)?
Pakiet nr 5
W związku z tym, że klipsy wyspecyfikowane w
tym pakiecie, dla zapewnienia bardziej
racjonalnego gospodarowania, są dostępne w
zasobnikach po 6, po 4 i po 2 sztuki, prosimy o
doprecyzowanie, których Zamawiający będzie
oczekiwał.
Jeżeli miałyby być
w różnych
zasobnikach do realizacji według bieżących
potrzeb, to prosimy o określenie ich ilości.
W takim przypadku w formularzu cenowym, w
kolumnie „j.m.” należałoby wskazać „ sztuka
klipsa” natomiast w kolumnie „ilość” 480
(iloraz 120 sztuk klipsów x 4 opakowania)
Pakiet nr 5
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy
Zamawiający oczekuje, żeby zasobniki były
wyposażone we wklejki identyfikacyjne, służące
do
uzupełnienia
dokumentacji
pacjenta,
zawierające
podstawowe
informacje
o

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania
zawarte w SWZ.
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Zamawiający oczekuje zaoferowania
klipsów w zasobnikach po 6 sztuk.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
Dopuszcza ale nie wymaga żeby zasobniki
były wyposażone we wklejki
identyfikacyjne, służące do uzupełnienia
dokumentacji pacjenta, zawierające
podstawowe informacje o produkcie, takie

produkcie, takie jak: nazwa producenta; nr
katalogowy; nr serii; data ważności?

jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr
serii; data ważności

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §
10 ust. 3 wzoru umowy poprzez dodanie do
niego zapisu …"z zastrzeżeniem ceny rażąco
wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi
cenami rynkowymi.”
CZĘŚĆ 3 - Akcesoria do zespoleń
jelitowych

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru
umowy.

Poz. 1
Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności
dopuści stapler okrężny jednorazowy, wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i wysokością
zamknięcia zszywki w zakresie 1,6-2,6 mm.
Rozmiar 26 mm, 29 mm, 32 mm, wysokość
otwartej zszywki: 4,8 mm w staplerach o
rozmiarach 26 mm i 29 mm oraz 5 mm w
staplerze o rozmiarze 32 mm, ergonomiczny
uchwyt
pokryty
antyposlizgową
gumową
powłoką?
CZĘŚĆ 3 - Akcesoria do zespoleń
jelitowych
Poz. 2
Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności
dopuści stapler liniowy jednorazowy, z nożem
w ładunku i wysokości zszywek otwartych 3,8
mm (1,5 mm po zamknięciu) oraz 4,8 mm (2,0
mm
po
zamknięciu).
Kompatybilny
z
uniwersalnym ładunkiem posiadającym 4 rzędy
zszywek,
o długości linii szwu 85,1 mm i długości linii
cięcia 82,9 mm?
CZĘŚĆ 3 - Akcesoria do zespoleń
jelitowych
Poz. 3
Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności
dopuści uniwersalny ładunek do staplera
liniowego jednorazowego z nożem o wysokości
zszywek otwartych 3,8 mm (1,5 mm po
zamknięciu) oraz 4,8 mm (2,0 mm po
zamknięciu), posiadający 4 rzędy tytanowych
zszywek, zamykających się na kształt litery „B“ o
długości lini szwu 85,1 mm i długości cięcia 82,9
mm, nowy nóż w każdym ładunku?
CZĘŚĆ 3 - Akcesoria do zespoleń
jelitowych
Poz. 4
Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności
dopuści
stapler
liniowy
jednorazowy

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi
zawarte w SWZ i nie dopuści wskazanych w
pytaniu staplerów jako równoważnych

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi
zawarte w SWZ i nie dopuści wskazanych w
pytaniu staplerów jako równoważnych

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi
zawarte w SWZ i nie dopuści wskazanych w
pytaniu uniwersalnych ładunków jako
równoważnych

Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi
zawarte w SWZ i nie dopuści wskazanych w
pytaniu staplerów jako równoważnych

automatyczny, o dł. lini szwu 60mm załadowany
ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość
otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość
otwartej zszywki 4,8 mm), posiadający jedną
dźwignięzamykająco-spustową.
Zamawiający
każdorazowo określi rodzaj ładunku przy
składaniu zamówienia?

Z poważaniem

Wyk. K.T.
Data wyk.: 15.03.2021 r.

