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Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o.

Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu ZP/SZP/05/2023 

Pytania dotyczące wzoru umowy:

Pytanie 1

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 4 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą 
być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na 
rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg 
terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne 
następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 7 o treści:
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, 
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo 
naliczania kar umownych w wysokości 0.1% nominalnej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione 
są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, 
równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 2

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących 
zasad zmian wysokości wynagrodzenia w okresie do 12 miesięcy. Aktualna sytuacja rynkowa, 
charakteryzująca się znacznym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w 
trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy 
przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem 
zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w 
momencie konstruowania oferty przetargowej, oferent nie jest w stanie przewidzieć poziomu 
ewentualnego wzrostu kosztów, a niekorzystnym jest zawyżanie ceny i ponoszenie wyższych kosztów 
przez Zamawiającego od początku trwania umowy. W efekcie podwyżek wykonawca przetargu może 
finansowo nie podołać sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z 
umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie 
postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień 
Publicznych, będzie służyło to nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie
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ma on wpływu, ale przecie wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i 
niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

odp. W projekcie umowy naniesione zostały poprawki dotyczące waloryzacji. Korekta wzoru umowy 
została zamieszczona na stronie postępowania, zamieszczono w niej zmienione postanowienia 
dotyczące paragrafu siódmego. Postanowienia ust. 1, pkt. 2 i 3 otrzymają brzmienie:

2) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja może być procedowana 
na wniosek Przyjmującego zamówienie po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy (tj. w 7 miesiącu 
obowiązywania umowy) w odniesieniu do wskaźników obowiązujących w miesiącu zawarcia umowy. 
W przypadku złożenia przez Przyjmującego zamówienie wniosku w terminie późniejszym niż 7 miesiąc 
obowiązywania umowy, początkowym terminem waloryzacji będzie miesiąc, w którym wniosek został 
złożony. Kolejne waloryzacje mogą odbywać się co 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji.

3) Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do złożenia wniosku o waloryzację od 7 miesiąca licząc od 
dnia zawarcia umowy. Nie obowiązuje waloryzacja wynagrodzenia za usługi wykonane w okresie 
pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie 
wynagrodzenie należne Przyjmującemu zamówienie po upływie w w. okresu. Przyjmujący zamówienie 
w pierwszym roku umowy winien oszacować wartość dostaw/robót/usług, przyjmując na siebie 
ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Waloryzacja nie będzie dotyczyć 
wynagrodzenia za pierwszych 6 miesięcy wykonywania Przedmiotu umowy.

Pytania dotyczące endoskopii:

Pytanie 1 ,

Poz. 1 •
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych, w powleczeniu PE, z markerami głębokości 
widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 4mm, rozwarciu 8rnm. Łyżeczki owalne: 
gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 
2,3mm. Kolor powleczenia szary Obszar zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym

; i ; >
opakowaniu jednostkowym. Szczypce z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 
etykiety do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 2 

Poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z 
możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy 
otwarcia lOmm i 15mm oraz pętla elektrochirurgiczna 0,40mm dla średnicy otwarcia pętli lOmm, 
15mm, 25mm, 30mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica 
osłonki 2,4rnm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr 
katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta/dystrybutora.

odp. Dopuszczamy
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Pytanie 3 

Poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli jednorazowego użytku, sterylnych, pakowanych pojedynczo, 
w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz 
danymi producenta/dystrybutora. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 4 

Poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na 
pętli o wymiarach 30x55mm oraz powiększona średnica 40x60mm; długość narzędzia 230 cm; średnica 
cewnika 2,3 mm; obrotowa. 
odp. Dopuszczamy

Pytanie 5 

Poz. 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o 
grubości igły 0,6 mm lub 0,7 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez 
Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość 
narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Ostrze igły szlifowane pod 
podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 6 

Poz.5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hernostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia 
klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia 
przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6rnm, rozwarcie ramion klipsa llm m  
(długość ramienia 9rnm) lub 16mm (długość ramienia 9,5rnm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, 
długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma 
postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić 
po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo. 
Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem 
(warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. 
odp. Dopuszczamy
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Pytanie 7

Poz. 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. 
Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego l,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm, długość narzędzia 
minimum 2300rnm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed 
zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2;8mm. Pakowane 
pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą 
ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = lOOsztuk. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 8 

Poz. 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. 
Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego l,7mm ze średnicą włosia 6mm i lOmrn, długość narzędzia 
minimum 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed 
zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane 
pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą 
ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = lOOsztuk. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 9 

Poz. 10
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do pracy z jakim typem urządzenia (model i nazwa
producenta) ma być przeznaczona sonda argonowa.
odp. Diatermia z modułem argonowym Emed Endo/SN 601415

Pytanie 10 

Poz. 13 i 14
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustnika endoskopowego z otworem centralnym 
o średnicy 22mm x 25mrn, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Otwory w gumce co 
15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Nie zawiera lateksu. Ustnik 
posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu 
pacjenta. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i 
danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. 
odp. Nie wyrażamy zgody
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Do pakietu 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne uchylne do biopsji stycznej z łyżeczkami wydłużonymi 4,3 
mm w wersji z funkcją biopsji stycznych i rozwarciu 7,5 mm, powleczenie koloru szarego dla kleszczy 
kolonoskopowych oraz niebieski dla kleszczy gastroskopowych ? Pozostałe parametry bez zmian. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 11

Pytanie 12

Do pakietu 4 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektornii na ciepło, ? Pozostałe parametry bez zmian.
Pętla do polipektornii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem 
elektrokoagulacji.
Wszystkie pętle obrotowe 360 °, obrót pętli poprzez pokrętło na rękojeści, pleciony drut o grubości 0, 47 
mm, średnice 10,15,25,30,.35,40 mm średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 2300 mm.
Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane 
pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą 
ważności oraz danymi producenta. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 13

Do pakietu 4 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą; jednorazowe, owalne, obrotowe 360 °, z regulacją 
wysunięcia. Zakres otwarcia pętli do wyboru zamawiającego 30x60 mm oraz wersja powiększona 
40x60mm, Średnica narzędzia 2,6mm, długość robocza 2300mrn, pasująca do kanału roboczego 2,8mm? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 14

Do pakietu 4 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy osłonki 2.3 mm zamiast 2.4 mm? Pozostałe parametry bez 
zmian.
odp. Dopuszczamy
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Pytanie 15

Do pakietu 4 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatycznego długości ramienia 10 mm, rozwarcie ramion 
klipsa do wyboru zamawiającego 11,13,16 mm, stopień zagięcia klipsa 90 stopni. Możliwość 
wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane 
w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Klips zabezpieczony plastikową końcówka, przed 
przypadkowym otwarciem? Pozostałe parametry bez zmian. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 16

Do pakietu 4 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki 230 cm zamiast 250 cm? Pozostałe parametry bez zmian. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 17

Do pakietu 7 pozycja 3 oraz 4
Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatycznego długości ramienia 10 mm, średnica osłonki 2.5 
mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru zamawiającego 13,16 mm, stopień zagięcia klipsa 135 stopni. 
Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem 
(warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)? Pozostałe parametry bez zmian. 
odp. w naszym zamówieniu nie występuje pakiet 7

Pytanie 18 ■’

Do pakietu 7 pozycja 5 oraz 6 
Do pakietu 7 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowaną 
resekcjom płaskim, drut monofilarnentny (cienki, niepleciony, do precyzyjnego cięcia) o średnicy 0,4 mm 
z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta, średnica pętli 25 mm, średnica 
osłonki 2.3mm? Pozostałe parametry bez zmian. 
odp. w naszym zamówieniu nie występuje pakiet 7
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Pytanie 19

Do pakietu 7 pozycja 9 oraz 10
Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy osłonki 2.3 mm zamiast 2.4 mm? Pozostałe parametry bez 
zmian.
odp. w naszym zamówieniu nie występuje pal<iet 7

Pytanie 20

Do pakietu 7 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku : nasadka na endoskop z 6 lub 7 
opaskami (do wyboru na etapie składania zamówień), głowica z nicą o długości 1500 mm, połączone z 
dwukierunkowym pokrętłem do naciągania nici, Słyszalne „kliknięcie" po każdym uwolnieniu gumki, 
zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, opaski zapewniają 
doskonałą widoczność w obrazie endoskopu, z zestaw wyposażony w port Luer/złącze do irygacji, opaski 
w niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym. ?Kompatybilne z endoskopami o średnicy 
zewnętrznej 8.6-11.3 mm
odp. w naszym zamówieniu nie występuje paldet 7

Pytanie 21

Do pakietu 7 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o średnicy włosia 5 mm i 12 mm (zamiast 5mm i 10 mm)?
Pozostałe parametry bez zmian
odp. w naszym zamówieniu nie występuje pakiet 7

Pytanie 22 

Pakiet 4
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powleczonych PTFE, łyżeczki o długości 4,0 
mm, średnica narzędzia 2,4 mm, kolor powleczenia niebieski dla kleszczy kolonoskopowych i szary dla 
kleszczy gastroskopowych 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 23 

Pakiet 4
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm dla wszystkich 
średnic, długość oczka pętli maksimum 45,0 mm, długość narzędzia 2400 mm. 
odp. Dopuszczamy
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Pytanie 24 

Pakiet 4
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o otwarciu 30 mm i długości oczka 60 mm oraz 
o otwarciu 40 mm i długości oczka 75 mm, średnica cewnika 2,3 mm. 
ocip. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 25 

Pakiet 4
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 26 

Pakiet 4
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm. 
odp. Dopuszczamy

Pytanie 27 

Pakiet 4
Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie ustnika z otworem centralnym o wymiarach 20 mm
x 25 mm, bez silikonowej nakładki.
odp. Nie wyrażamy zgody *

Pytania dotyczące dezynfekcji:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 1 i 2 i czy dopuści:
Wiadro - pojemnik wykonany z polipropylenu wraz z systemem dozującym, o pojemności 5.51., 
możliwość mycia w w myjniach w temp. 70 °C Oraz kompatybilne z nim Chusteczki do stosowania na 
sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2, o wymiarach 30x34cm, chusty w zwojach po 
100szt., z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi.

lub

Wiadro - pojemnik wykonany z polipropylenu wraz z systemem dozującym, o pojemności 5.51., 
możliwość mycia w w myjniach w temp. 70 °C Oraz kompatybilne z nim Chusteczki do stosowania na
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sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m2/ o wymiarach 18x25cm, chusty w zwojach po 
300szt., z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 2

dotyczy pakietu nr 1 poz.6.
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w poz. Nr 6 sterylny preparat do oczyszczania, irygacji i 
pielęgnacji ran głębokich i błon śluzowych w płynie; roztwór gotowy do użycia; zawiera poliheksanidynę i 
betainę, wyrób medyczny kl. III opakowanie 350 ml bez spryskiwacza? 
odp. Dopuszczamy

Pytanie 3

dotyczy pakietu nr 2 poz. 4.
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w poz. nr 4 preparat alkoholowy, jednoskładnikowy na bazie 
etanolu, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk, skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (HBV, HCV, HIV, Rota, 
Adeno, Polio do 1 min).Bez zawartości chlorheksydyny, jodu, pochodnych fenolowych oraz nadtlenku 
wodoru. Dobrze tolerowany przez skórę, z dodatkiem substancji natłuszczających. Wyrób Leczniczy. 
Opakowania: spray 250ml z atomizerem. 
odp. Dopuszczamy

Pytanie 4

dotyczy pakietu nr 2 poz. 4.

Czy Zamawiający wymaga aby preparat oferowany w pakiecie nr 2 w pozycji nr 4 był lekiem? 
odp. Tak, wymagamy

Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o., ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki
tel. centrala: 81 307 81 00, tel. sekretariat: 533 327 028, e-mail: sekretariat@rykiszpital.pl

NIP 506 011 81 85, KRS 0000767134, REGON 382358228

rykiszpital.pl
9

mailto:sekretariat@rykiszpital.pl

