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Wszyscy Wykonawcy 
    
 
 

ZP - 491 / 19 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy elektrod monopolarnych i bipolarnych do resekcji, 
kompatybilnych z resektoskopami firmy Olympus, które posiada Zamawiający (znak sprawy: 
Z/11/PN/19). 
 
 
 

W związki z wpłynięciem od Wykonawców zapytań 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi: 

 
1. Dotyczy Formularza cenowego, pozycja 5 (elektrody bipolarne): Czy Zamawiający w części 

elektrody bipolarne poz. 5 ma na myśli, elektrody typu "band" - taśmowe, rozmiar Medium. 
Szerokość pętli określona jako 0,35 dotyczy elektrod monopolarnych? 

Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli elektrodę typu BAND-taśmową rozmiar medium. 
Zamawiający w formularzu cenowym w poz. 5 (elektrody bipolarne) zmienia opis na następujący: 
„Elektroda pętlowa, resekcyjna bipolarna szeroka do optyki 30° (op. 12 sztuk): 
elektroda resekcyjna, taśmowa, jednorazowego użytku bipolarna, rozmiar Medium, do resekcji                     
w roztworze 0,9% NaCl, do płaszcza, Fr 24-26 trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej 
informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. informacją o kompatybilnej optyce 
i płaszczu wewnętrznym (24 lub 26 Fr), numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy                  
tj. 0,9%NaCl.” 
 
2. Dotyczy Formularza cenowego, pozycja 4 (elektrody monopolarne): Czy Zamawiający w części 

elektrody monopolarne, pozycja 4 ma na myśli elektrodę pętlową wielorazowego użytku, 
kompatybilną z optyką 12 stopni  i rozmiarze 0,2, w ilości zgodnej z formularzem cenowym dla 
pozycji nr 4. Opisana w poz. 4 elektroda jest taka sama jak w poz. 1, różnica jest tylko w ilości? 

Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli elektrodę szeroką do waporyzacji w rozmiarze 0,2 mm. 
Zamawiający w formularzu cenowym w poz. 4 (elektrody monopolarne) zmienia opis na następujący: 
„Elektroda, resekcyjna pętlowa szeroka do waporyzacji, monopolarna, do optyk 12°, wielorazowego 
użytku: 
elektroda, resekcyjna pętlowa do waporyzacji  monopolarna, wielorazowego użytku  do płaszcza 24-
26 fr. Kompatybilna z optyką 12°, pętla 0,2 mm, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej 
informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, np. numerem katalogowym.”  
 
3. Dotyczy Formularza cenowego, pozycja 5 (elektrody monopolarne): Czy Zamawiający w części 

elektrody monopolarne, pozycja 5 ma na myśli elektrodę pętlową wielorazowego użytku, 
kompatybilną z optyką 30 stopni  i rozmiarze 0,2, w ilości zgodnej z formularzem cenowym dla 
pozycji nr 5. Opisana w poz. 5 elektroda jest taka sama jak w poz. 3, różnica jest tylko w ilości? 

Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli elektrodę szeroką do waporyzacji w rozmiarze 0,2 mm. 
Zamawiający w formularzu cenowym w poz. 5 (elektrody monopolarne) zmienia opis na następujący: 
„Elektroda, resekcyjna pętlowa szeroka do waporyzacji, monopolarna, do optyk 30°, wielorazowego 
użytku: 
elektroda, resekcyjna pętlowa do waporyzacji, monopolarna, wielorazowego użytku  do płaszcza 24-
26 fr. Kompatybilna z optyką 30°, pętla 0,2 mm, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej 
informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, np.  numerem katalogowym.” 
 
4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, określonego w SIWZ, 

dotyczącego konieczności dostarczenia próbek w pakiecie Elektrody Bipolarne i Monopolarne 
kompatybilne z resektoskopami Olympus. Oddział Urologii Zamawiającego od długiego czasu jest 
Użytkownikiem kompatybilnych z resektoskopami elektrod, których producentem jest producent 
resektoskopów -Olympus. Prosimy o odstąpienie od wymogu dla firmy, która jest jednocześnie 
producentem całego systemu (elektrody+resektoskopy), będącego w posiadaniu Zamawiającego. 



W celu potwierdzenia kompatybilności, prosimy o zgodę na dołączenie kart z nr katalogowymi                   
i zdjęciami oferowanych elektrod. Dokumenty te umożliwią Zamawiającemu 100% identyfikację 
oraz sprawdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia? 

Odp. Zamawiający odstępuje od dostarczenia próbek i wprowadza w SIWZ następujące zmiany: 
 
 w pkt. III SIWZ zapis o treści: 

„W celu umożliwienia dokonania oceny kompatybilności zaoferowanych elektrod z resektoskopami 
firmy Olympus, które posiada Zamawiający oraz sprawdzenia zgodności zaoferowanych elektrod               
z opisem zamieszczonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia próbek w ilościach 
określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.” 
otrzymuje brzmienie: 
„W celu umożliwienia dokonania oceny zgodności zaoferowanych elektrod z opisem zamieszczonym 
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 
oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia kart katalogowych producenta z numerami 
katalogowymi i fotografiami zaoferowanych elektrod.” 
 
 w pkt. VI. 4 SIWZ zapis o treści: 

„ - próbek zaoferowanego asortymentu – w celu umożliwienia dokonania oceny kompatybilności 
zaoferowanych elektrod z resektoskopami firmy Olympus, które posiada Zamawiający oraz 
sprawdzenia zgodności zaoferowanych elektrod z opisem zamieszczonym w formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik do SIWZ.” 
otrzymuje brzmienie: 
„ - kart katalogowych producenta z numerami katalogowymi i fotografiami zaoferowanych elektrod –                
w celu umożliwienia dokonania oceny zgodności zaoferowanych elektrod z opisem zamieszczonym    
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność              
z oryginałem przez Wykonawcę.” 
 
 w pkt. XVI. 1.3 zapis o treści: 

„1.3. Dostarczane asortymenty muszą być identyczne z próbkami, które Wykonawca złożył wraz                  
z ofertą.”     
otrzymuje brzmienie: 
„1.3. Dostarczane asortymenty muszą być identyczne z kartami katalogowymi producenta z numerami 
katalogowymi i zdjęciami zaoferowanych elektrod, które Wykonawca złożył na wezwanie 
Zamawiającego.”     
 
 

Zamawiający w formularzu cenowym pod tabelką dodaje zapis o treści: „Zamawiający wymaga,         
aby elektrody bipolarne były oznaczone kodem kolorystycznym potwierdzającym 

kompatybilność elektrody z rodzajem stosowanej optyki.”, a także wykreśla z formularza 
cenowego ze wszystkich pozycji zapis o próbkach  
(w załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy). 

 
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 22.03.2019 r. do 
godziny 12:00. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 
dzień 22.03.2019 r. na godzinę 12:30. 

 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w pkt. X i XI, które otrzymują brzmienie: 

 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym 
atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale 
złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  



Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany 
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający                       
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                    
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                    
i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od 
towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego Wykonawcę w ofercie jako 
„cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek 
rozliczyć.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 
do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 

„Przetarg nieograniczony – dostawy elektrod monopolarnych i bipolarnych do resekcji, 
kompatybilnych z resektoskopami firmy Olympus, które posiada Zamawiający” 

Znak sprawy: Z/11/PN/19 
„Nie otwierać przed 22.03.2019 r. godz. 12.30” 

 

Wskazane jest, aby Wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną 
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 22.03.2019 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 22.03.2019 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
 Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org                      
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. 
 
 


