
 
 

Grudziądz, dnia 11.02.2020 r.  

 

ZP-493/20 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów 

zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią wraz z dzierżawą 

aparatu  (znak sprawy: Z/4/PN/20). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów 

zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią wraz z dzierżawą 

aparatu (znak sprawy: Z/4/PN/20), wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 

1. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 2. Formularz cenowy. Pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły biopsyjne zakończone skalpelem dedykowane 

indywidualnie do biopsji pod kontrola USG i RTG w rozmiarze 8G i 10G, które fabrycznie są 

zintegrowane w całość  z zestawem ssąco-płuczącym oraz zbudowane są z dwóch kanałów 

ssących i posiadają w zestawie koszyk ( system zarzadzania próbkami) składający się  

z dwunastu proksymalnych komór biopsyjnych gdzie transportowane są wycinane bioptaty 

 z piersi podczas biopsji ? 

Proponowane igły biopsyjne składają się z dwóch kanałów ssących, gdzie jeden kanał 

odpowiedzialny jest za zassanie tkanki w komorę biopsyjna na całej jej długości (przez co 

wycinki są jednakowej grubości na całej długości), drugi kanał jest odpowiedzialny za 

odessanie krwi i płynów z miejsca biopsji przez co wycinek jest czysty od krwi.”.          

 

Odpowiedź  

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie 

modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 

oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym m.in.  

w Formularzu cenowym. 

2. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 2. Formularz cenowy. Pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania znaczniki tkankowe w rozmiarze 8G i 10G, które są 

kompatybilne z zaoferowanymi igłami biopsyjnymi ? 

Informujemy, że oferowane przez nas znaczniki posiadają wydłużoną do 6 miesięcy wizualizację 

w zobrazowaniu USG i trwale widoczne są w zobrazowaniu RTG i MRI. Ta szczególna cecha 

może być wykorzystywana dla pacjentek dedykowanych do chemioterapii neoadjuwantowej 

gdzie znalezienie miejsca zmienionego jest szczególnie ważne przy podjęciu decyzji co do 

dalszego leczenia.” 

 

Odpowiedź  

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie 

modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym m.in.  

w Formularzu cenowym. 

3. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 2. Formularz cenowy. Pozycja 3. 

Czy Zamawiający odstąpi od zaoferowania zestawu ssąco-płuczącego w przypadku gdy 

oferowane igły są fabrycznie zintegrowane w zestaw ssąco-płuczący ?  

Informujemy, że oferowana igła biopsyjna jest zintegrowana wraz z drenami ssącymi i nie 

wymagany jest ten asortyment do prawidłowego wykonania zabiegu. Takie rozwiązania 

znacznie skraca czas przygotowania zestawu biopsyjnego do zabiegu. Oferowana igła spełnia 

wszystkie funkcji dotyczące płukania pobranych preparatów oraz przepłukiwania podczas 

biopsji loży biopsyjnej”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie 

modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 

oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym m.in.  

w Formularzu cenowym. 

4. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 2. Formularz cenowy. Pozycja 4. 

 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prowadnicę do igły biopsyjnej w rozmiarze 8G 

 i 10G, które są kompatybilne z zaoferowanymi igłami biopsyjnymi ?”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie 

modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 

oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym m.in.  

w Formularzu cenowym. 

5. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. Pozycja 6. 

Czy Zamawiający uzna za równoważone zaoferowanie dwóch niezależnych rękojeści 

dedykowanych osobno do zobrazowania USG i RTG ? 

Powyższe rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne i praktyczne dla operatora w wykonywaniu 

zabiegów. Niezależna rękojeść pod zobrazowanie USG jest ergonomiczna w swoim kształcie, 

bardzo lekka, nie przenosi żadnych wibracji na dłoń. Z poziomu dużych czytelnych przycisków 

na rękojeść można sterować całkowicie bezpiecznie ruchem noża tnącego co daje 

bezpieczeństwo podczas wykonywania biopsji.  

Niezależna rękojeść pod zobrazowanie RTG jest bardzo stabilna, przystosowana do sztywnego 

zamocowania na przystawce stereotaktycznej mammografu. Takie rozwiązanie nie wymaga 

podtrzymywania rękojeści przez operatora podczas wykonywanej biopsji. Rękojeść daje 

możliwość wystrzału igły do pozycji „ post fire” co jest zgodne z wytycznymi do wykonywania 

biopsji mammotomicznej z 2007 roku.” 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 



 
 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 

SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Podkreślenia 

wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty 

zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

6. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. Pozycja 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły biopsyjne w dwóch rozmiarach 8G i 10G do 

wykonywania biopsji ? 

Powyższe rozmiary zapewniają wykonywania zarówno zabiegów diagnostycznych jak  

i terapeutyczno-leczniczych.” 
 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie 

modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania 

oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym m.in.  

w Formularzu cenowym. 

 

7. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. Pozycja 8. 

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie rękojeści z zintegrowanym oświetleniem 

przycisków roboczych ?”.  

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 

SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Podkreślenia 

wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty 

zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

8. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. Pozycja 10. 

Czy Zamawiający uzna za równoważne sposób podawania środka znieczulającego poprzez 

specjalny port (kranik) na drenie ssącym każdej igły biopsyjnej ? 

Informuje, że ta czynność jest wykonywana podczas trwania zabiegu biopsyjnego bez 

konieczności przerywania zabiegu i demontażu dodatkowych elementów z igły.”. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 

postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 

proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 

SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Podkreślenia 



 
 

wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty 

zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

9. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. Pozycja 12. 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat do biopsji piersi wraz z materiałami 

zużywalnymi (igłami) posiadał zintegrowany, przezroczysty z igłą system zarządzania próbkami 

składający się z dwunastu proksymalnych komór na pobrane próbki, pozwalający na 

obserwacje i wizualna ocenę pobranych wycinków ? 

Oferowany system biopsyjny wraz z igłami do biopsji piersi pod zobrazowanie USG i RTG jest 

wyposażony w pojemnik na preparaty biopsyjne, do którego trafiają wycinki po każdorazowym 

cięciu, gdzie są dokładnie pojedynczo przemywane solą fizjologiczną i segregowane oddzielnie 

co daje operatorowi wstępną kontrolę makroskopową pobranych preparatów oraz przyspiesza 

w dalszym etapie diagnostyki prace lekarzy w zakładzie histopatologii.”.  

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie 

modyfikacji. Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany aparat do biopsji piersi wraz z 

materiałami zużywalnymi (igłami) posiadał zintegrowany, przezroczysty z igłą system 

zarządzania próbkami składający się z dwunastu proksymalnych komór na pobrane próbki, 

pozwalający na obserwacje i wizualna ocenę pobranych wycinków (patrz zapis w ust. 11 

III SIWZ dotyczący dopuszczenia zaoferowania przedmiotowego równoważnego przedmiotu 

zamówienia).    

 

10. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. Pozycja 13 i 15. 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu programowania pobierania wycinków w zakresie tarczy 

zegarowej przy nieruchomej rękojeści ? 

W proponowanym przez nas urządzeniu oferujemy indywidualną selekcję każdego pobieranego 

bioptatu w osobną komorę koszyczka, gdzie następnie wycinek jest przepłukiwany sola 

fizjologiczna. Operator w każdym momencie wykonywania zabiegu decyduje o miejscu pobrania 

preparatu ze zmienionego miejsca. Takie rozwiązanie daje możliwość indywidualnego wyboru 

miejsca pobranej tkanki w czasie rzeczywistym.”.  

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 

zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie 

modyfikacji tj. Zamawiający wymaga rotacyjnego obrotu igły. Podkreślenia wymaga, że to na 

Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym m.in. w Formularzu cenowym. 

 

11. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. Pozycja 16. 



 
 

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania aparat biopsyjny dający możliwość regulacji 

komory biopsyjnej w trzech rozmiarach ? 

Oferujemy w zależności od wielkości zmiany lub jej położenia możliwość otwierania komory 

biopsyjnej w wymiarach: pełna komora, 12mm i 18 mm.” 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga, aby aparat 

biopsyjny dawał możliwość regulacji komory biopsyjnej. Zamawiający dopuszcza, ale nie 

wymaga regulacji w trzech rozmiarach (patrz zapis w ust. 11 III SIWZ dotyczący dopuszczenia 

zaoferowania przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia).    

 

12. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny.  

Czy Zamawiający wymaga aby aparat do biopsji piersi posiadał funkcje natychmiastowego 

zatrzymania noża tnącego w każdym momencie zabiegu biopsyjnego  ?  

Powyższa funkcja daje duże bezpieczeństwo operatorowi wykonującemu zabieg gdy zmiana jest 

położona np. bardzo blisko skory i w chwili zaciągnięcia jej przez system ssący lekarz 

wykonujący może zatrzymać ruch noża tnącego w dowolnym momencie. ” 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie 

wymaga aby aparat do biopsji piersi posiadał funkcje natychmiastowego zatrzymania noża 

tnącego w każdym momencie zabiegu biopsyjnego (patrz zapis w ust. 11 III SIWZ dotyczący 

dopuszczenia zaoferowania przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia).    

 

13. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. 

Czy Zamawiający wymaga aby obsługą aparatu do biopsji (monitor dotykowy) była w języku 

polskim ? 

Powyższe rozwiązania bardzo ułatwia sterowanie wszystkimi funkcjami aparatu z poziomu 

ekranu dotykowego. Wszystkie komunikaty oraz polecenia co do dalszych czynności 

przygotowania aparatu do biopsji wyświetlane są w języku polskim.” 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie 

wymaga aby obsługa aparatu do biopsji (monitor dotykowy) była w języku polskim (patrz zapis 

w ust. 11 III SIWZ dotyczący dopuszczenia zaoferowania przedmiotowego równoważnego 

przedmiotu zamówienia).    

 

14. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Załącznik nr 3. Opis techniczny. 

Czy Zamawiający wymaga aby system biopsyjny miał możliwość pracy noża w dwóch trybach 

prędkości , prędkość standardowa i szybka praca noża tnącego ? 

Powyższa funkcja pozwala na skrócenie czasu trwania zabiegu, na skrócenie pracy operatora 

wykonującego zabieg.” 

 

Odpowiedź 



 
 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie 

wymaga aby system biopsyjny miał możliwość pracy noża w dwóch trybach prędkości, 

prędkość standardowa i szybka praca noża tnącego (patrz zapis w ust. 11 III SIWZ dotyczący 

dopuszczenia zaoferowania przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia).    

 

15. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Ogólne warunki umowy. §3- Warunki serwisu, ust.3. 

Wnosimy o dodanie do zapisów w/w ustępu jak następuje :   

Po otrzymaniu zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do jego przyjęcia 

“przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem 

i telefonicznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku” 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

16. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Ogólne warunki umowy. §3- Warunki serwisu. Ust.5. 

Wnosimy o zmianę wyżej wymienionego ustępu z: 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii lub dokonania wymiany przedmiotu 

zamówienia na przedmiot zamówienia bez wad w terminie nie później niż 5 dni roboczych od 

momentu przyjęcia zgłoszenia. 

na 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii lub dokonania wymiany przedmiotu 

zamówienia na przedmiot zamówienia bez wad lub zapewnienia na czas naprawy, urządzenia 

zastępczego o nie gorszych parametrach w terminie nie później niż 5 dni roboczych od 

momentu przyjęcia zgłoszenia.” 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

 

17. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Ogólne warunki umowy. §3- Warunki dostawy, ust.6.  

Wnioskujemy o ustalenie terminu przewidzianego na wymianę wadliwego towaru na 

pełnowartościowy w przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze na 5 dni roboczych 

od momentu przyjęcia reklamacji przez Wykonawcę i zmianę brzemienia stosownego zapisu 

umowy na: 

W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający wyśle do Wykonawcy 

zawiadomienie o wadliwości towaru, a Wykonawca wymieni wadliwy towar na 

pełnowartościowy w terminie do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji . 

A co za tym idzie do zmiany zapisów umowy dotyczących kar umownych zawartych w §5 ust.2: 

Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 2 % wartości netto dostawy, w której znajdowały się 

wadliwe towary, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad 



 
 

w miejsce wadliwego, w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 6 umowy, lecz nie więcej niż 

30% wartości netto umowy.” 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy materiałów zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi 

wspomaganej próżnią wraz z dzierżawą aparatu (znak sprawy: Z/4/PN/20),  

w następującym zakresie: 

1) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia XVI – OWU § 3 ust. 3 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,Po otrzymaniu zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie  do jego 

przyjęcia “przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia 

awarii faksem i telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku”. 

2) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia XVI – OWU § 2 ust. 6 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający wyśle do 

Wykonawcy zawiadomienie o wadliwości towaru, a Wykonawca wymieni wadliwy towar na 

pełnowartościowy w terminie do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji ”. 

3) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia XVI – OWU § 5 ust. 2 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

,, Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % wartości netto dostawy, w której znajdowały 

się wadliwe towary, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego 

od wad w miejsce wadliwego, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6 umowy, lecz 

nie więcej niż 30% wartości netto umowy.”. 

 


