
Zamość, dnia 7 czerwca 2018 r.

AG.ZP.3320.3z.            .18  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty.                                                 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
zaproszenia  do  złożenia  oferty  opracowanego  do  postępowania  na  dostawę  narzędzi
neurochirurgicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie 1: Zadanie nr 2, poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści pęsetę tamponową do nosa Gruenwald (Jansen), bagnetowa,
dł. 21,5 cm? 
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 2: Zadanie nr 2, poz. 33
Czy Zamawiający dopuści mikro dyssektor, prosty, wąski, 23 cm?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 3: Zadanie nr 2, poz. 38
Czy Zamawiający dopuści obcęgi boczne utwardz. do cięcia drutów, zagięte, dł. 17 cm?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 4: Zadanie nr 2, poz. 39
Czy Zamawiający dopuści raspator Mikro Caspar, zagięty, 4.5 mm, 23 cm?
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 5: Zadanie nr 2, poz. 42
Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny dwudżwigniowy Frykholm, dł. 24,5 cm?
Wyjaśnienie: Tak.

pyt. 1 dotyczy zadania nr 2 poz. 21
Czy Zamawiający dopuści pęsetę oponową t. Jefferson o dł. 180 mm, 1x2 zęby?
Wyjaśnienie: Tak.

Pyt. 2 dotyczy zadania nr 2 poz. 38
Czy Zamawiający dopuści szczypce do cięcia drutu t. Reil dł. 175 mm?
Wyjaśnienie: Tak.

Pyt. 3 dotyczy zadania nr 2 poz. 39
Czy Zamawiający dopuści Retraktor nerwu t. Caspar szer. 4 mm, dł. 220 – 240 mm?
Wyjaśnienie: Tak.

pyt. 1 dotyczy zadania nr 2 poz. 33
Czy Zamawiający dopuści mikrodyssektor prosty o lekko zakrzywionym końcu szer. 1,2 o
dł. 230 mm?
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Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1 - Uzupełnienie zestawu narzędzi do endoskopowej chirurgii
kręgosłupa odcinka lędźwiowego model Easy GO produkcji Karl Storz
Dot.  załącznika  nr  2  punktu  1  -  Czy  Zamawiający  może  odstąpić  od  wymogu
potwierdzenia jakości stali chirurgicznej, standardów procesów produkcyjnych, wymogów
w zakresie procesów biznesowych następującymi certyfikatami i dokumentami: DIN EN
980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1?
Uzyskanie  tak  szczegółowych  informacji  od  producenta  jest  bardzo  czasochłonne  ze
względu  na  specyfikę  oferowanych  w  zadaniu  1  instrumentów.  Oferowane  narzędzia
wyprodukowane są zgodnie z normami EN ISO 7153-1, DIN, 58298, DIN EN ISO 13402.
Wyjaśnienie: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający w zakresie odgryzaczy kostnych typu Kerrison  (poz. 1 do 8) dopuści
narzędzia ze szczękami tnącymi do góry pod kątem 40 stopni (gdyż tak podaje producent
w  swoim  katalogu),  co  jest  dokładnym  odpowiednikiem  narzędzia  ze  szczękami
otwartymi do góry pod kątem 130 stopni ? 
Uzasadnienie:  Producent  narzędzi  przez  nas  reprezentowany  mierzy  kąt  cięcia  a  nie
otwarcia  i  w ten sposób podaje w swoim katalogu drugi z kątów odnoszących się  do
płaszczyzny narzędzia (180 stopni) zatem przez analogię kąt otwarcia szczęk do góry musi
być w tym wypadku 130 stopni.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 narzędzie bez tłocznika (wyrzutni)?
Uzasadnienie:  Przy  tak  delikatnym  narzędziu  o  najmniejszej  możliwej  średnicy,
dodatkowo  posiadającym  cienką  stopkę  wersja  z  tłocznikiem  jest  rozwiązaniem
niestandardowym,  wykonywanym na specjalne zamówienie,  co znacznie podraża koszt
zakupu takiego narzędzia i wydłuża czas realizacji zamówienia.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający w zakresie szczypiec (rongeur) do usuwania jądra miażdżystego (poz. 9
do 17) wszędzie tam gdzie wymaga narzędzi o szerokości szczęk 5 mm dopuści również
narzędzia o szerokości szczęk 4 mm?
Uzasadnienie: Uprzejmie zwracamy uwagę, że wymagane w tym zestawie są narzędzia w
różnych wariantach o szerokości szczęk najpierw 2 mm, następnie 3 mm i w tej sytuacji
naturalnym dopełnieniem zestawu byłaby seria narzędzi o szerokości 4 mm. Narzędzia o
szerokości  5  mm  są  rozwiązaniem  niestandardowym,  wykonywanym  na  specjalne
zamówienie, co znacznie podraża koszt zakupu takiego narzędzia i wydłuża czas realizacji
zamówienia.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający w zakresie odgryzaczy kostnych typu Kerrison (poz. 1 do 8) wymaga
aby narzędzia posiadały górną sztancę falowaną z otworami bocznymi, zapewniającymi
swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania?
Uzasadnienie:  Rozwiązanie  takie  nie  powoduje  wzrostu  ceny  narzędzia  i  nie  podraża
kosztu zakupu, zapewnia natomiast absolutne bezpieczeństwo wynikające z możliwości
najdokładniejszego  możliwego  wyczyszczenia  narzędzia  przed  jego  ponowną
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dezynfekcją i sterylizacją. Brak konieczności rozkładania narzędzia powoduje jego dużo
mniejszą  awaryjność  oraz  znacznie  przyspiesza  możliwość  jego  ponownego  użycia
(proces  czyszczenia  jest  też  znacznie  krótszy).  Wszystkie  opisane  powyżej  cechy
powodują znaczne wydłużenie cyklu życia narzędzia, które może być jeszcze dodatkowo
poddane kilkukrotnej regeneracji, co oprócz komfortu i bezpieczeństwa pracy daje bardzo
wymierne oszczędności szpitalowi.
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający dopuści w poz. 20 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju,
kształtu  i  do tego samego zastosowania) i  dł.  195 mm,  wszystkie  pozostałe  parametry
zgodnie z SIWZ?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający dopuści w poz. 23 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju,
kształtu i do tego samego zastosowania i dł. 225 mm (jak w poz. 22), wszystkie pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający  dopuści  w poz.  26  i  29 narzędzie  równoważne (tego  samego  typu,
rodzaju,  kształtu  i  do  tego  samego  zastosowania)  i  dł.  150  mm,  wszystkie  pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju,
kształtu  i  do tego samego zastosowania) i  dł.  190 mm, wszystkie  pozostałe  parametry
zgodnie z SIWZ?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający  dopuści  w poz.  33  i  34 narzędzie  równoważne (tego  samego  typu,
rodzaju,  kształtu  i  do  tego  samego  zastosowania)  i  dł.  190  mm,  wszystkie  pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający dopuści w poz. 37 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju,
kształtu  i  do  tego  samego  zastosowania)  haczyk  dwuzębny  łańcuszkowy  do  skalpu,
wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający dopuści w poz. 39 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju,
kształtu  i  do  tego  samego  zastosowania  o  szerokości  6  mm i  dł.  245 mm,  wszystkie
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Wyjaśnienie: Tak.
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Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne
Czy Zamawiający dopuści w poz. 40 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju,
kształtu  i  do  tego samego  zastosowania  i  dł.  205 mm,  wszystkie  pozostałe  parametry
zgodnie z SIWZ ?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w załączniku nr 2 (wymóg stawiany narzędziom)
dot.  „Próbek  produktów  do  każdej  pozycji  na  żądanie  zamawiającego”  na  zapis
„przeprowadzenie przez wykonawcę prezentacji oferowanych narzędzi chirurgicznych dla
każdej pozycji na żądanie zamawiającego”. 
Wyjaśnienie:  Zamawiający  dopuszcza  dokonania  prezentacji  oferowanych  narzędzi
chirurgicznych dla każdej pozycji na żądanie zamawiającego.

Pytanie dot. zad. 2 poz. 33:
Prosimy  o  dopuszczenie  mikrodyssektora  o  takich  samych  parametrach  technicznych
tylko dł. 230 mm.
Wyjaśnienie: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie dotyczy zadania nr 2 narzędzia neurochirurgiczne poz. 21
Prosimy o dopuszczenie pęsety typ Jafferson 1x2 zęby w dł. 180 mm, w przypadku nie
wyrażenia zgody na proponowaną długość, prosimy o dopuszczenie pęsety typ Adson 1x2
zęby dł. 150 mm. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza pęsety typ Jafferson 1x2 zęby w dł. 180 mm.

Pytanie:
Czy  Kupujący  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  i  dopuści  w  trakcie
obowiązywania  umowy  zmianę  ceny  brutto  w  przypadku,  gdyby  na  skutek  zmiany
przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka
podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2).
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania
terminu  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy  albo  poszczególnych  jego  części,
określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy
dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek 
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