
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 28.04.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę sprzętu  medycznego  dla  „Pro-Medica”   
w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1794/2015)
 Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047
 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232). Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  wraz z wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące pytania:

Dotyczy pakietu nr 7
1. Punkt  10.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  bez  możliwości  prezentacji  pętli  oddechowej

objętość – przepływ ?
Odpowiedź: Nie

2. Punkt 28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o zakresie I:E od 25% do 100% czyli od 1:4 do 1:1 ?
Odpowiedź: Tak

3. Punkt  29.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  bez  regulowanej  prędkości  kompensowania
docelowej objętości ?
Odpowiedź: Nie

4. 4. Punkt 30 oraz 31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o regulowanym ciśnieniu fazy wdechowej
oraz wspomagania PSV w zakresie 5 – 55 cmH2O ?
Odpowiedź: Nie.

5. Punkt 34.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowaną szybkością narastania ciśnienia w
zakresie 1 – 4 (poziomy) dla wdechu ? Wydech, w respiratorze jest fazą bierna i nie zależy od nastaw respiratora.
Odpowiedź: Tak

6. Punkt  36.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  z  automatycznymi  westchnieniami  bez
dedykowanego przycisku do wyzwalania ręcznych westchnień ?
Odpowiedź: Nie.

7. Punkt 49. Prosimy o wyjaśnienie warunku (minimum 10 lat) dla alarmów stężenia tlenu. Rozumiemy, że taki
warunek został umieszczony przez pomyłkę.
Odpowiedź: Pomyłka, ma być TAK.

8. Punkt  56.  Czy Zamawiający dopuści  do przetargu respirator,  w którym rejestr  alarmów zawiera  8 ostatnich
zdarzeń alarmowych ?
Odpowiedź: Nie.

9. Punkt  58.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  bez  możliwości  zapamiętania  3  ustawień
wentylacji ?
Odpowiedź: Nie.

10. Punkt  59.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  bez  przycisków  bezpośredniego  dostępu  do
poszczególnych parametrów ? Zmiany są ustawiane w menu głównym parametrów.
Odpowiedź: Nie.

11. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 urządzenia myjnię-dezynfektor do endoskopów
elastycznych o następujących parametrach:
1. Obudowa myjni metalowa
2. Dla pewności skuteczności procesu komora mieszcząca dwa endoskopy, które
swobodnie ułożone są obok siebie podczas procesu mycia i dezynfekcji złożone w okręgu.



3. Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i
dezynfekcji
4. Automatyczna kontrola szczelności oraz przepływu niezależnie w każdym kanale
endoskopu na początku procesu
5. Posiada jedną pompę do środków myjących i dezynfekcyjnych
6. Mycie i płukanie wodą uzdatnioną (lampa UV)
7. Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system
kontroli
8. Zgodna z wymogami normy ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2003/AC:2009
9. Wewnętrzny filtr wstępny 0,2 μm
10. Brak możliwości identyfikacji osób, urządzeń i współpracy z szafą endoskopową
11. Wyświetlacz komunikatów tekstowych i graficznych
12. Wymagania elektryczne AC220-240V lub 50/60 Hz
13. Zużycie energii urządzenia 300w 3kW
14. Wymiary myjni:
- szerokość (od frontu) 768 mm
- wysokość 1083 mm
- głębokość maks. 733 mm
Odpowiedź: Nie.

12. Paragraf 5 ustęp 3
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu dla pakietu nr 7 na: „Zapłata należności za
przedmiot zamówienia nastąpi w:
2 równych, comiesięcznych rat, tj. przez okres 3 miesięcy - płatne do dnia 30 każdego miesiąca.”
Odpowiedź: Nie.
pytanie 1 dotyczy treści SIWZ

13. Prosimy o sprecyzowanie  warunków płatności  za  dostarczony sprzęt  dla  Pakietu  Nr  1,  ponieważ  w istnieją
rozbieżności dla tego warunku opisane odrębnie w części II i części III specyfikacji przetargowej.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ.

14. pytanie 2 dotyczy załącznika Nr 6 do SIWZ, pozycja „Diatermia elektrochirurgiczna – 1 kpl.”
Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie,  które  będzie  wyposażone  w  monitor  kolorowy  z  dodatkowymi
przyciskami sterującymi zamiast  „panelu dotykowego” – przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych
funkcji (pkt. 2)?
Odpowiedź: Nie.

15. pytanie 3 dotyczy załącznika Nr 6 do SIWZ, pozycja „Diatermia elektrochirurgiczna – 1 kpl.”
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które będzie umożliwiało pracę w większym zakresie mocy od podanego
pkt. 11?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

16. pytanie 4 dotyczy załącznika Nr 6 do SIWZ, pozycja „Diatermia elektrochirurgiczna – 1 kpl.”
Czy Zamawiający  dopuści  urządzenie,  w  którym akustyczna  regulacja  stanu  generatora  będzie  realizowana
wielostopniowo zamiast regulacji płynnej (pkt. 12)?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

17. pytanie 5 dotyczy załącznika Nr 6 do SIWZ, pozycja „Diatermia elektrochirurgiczna – 1 kpl.”
W związku z faktem, iż diatermia chirurgiczna jest  urządzeniem autonomicznym i  jej  działanie nie wymaga
komunikacji z centralnym systemem / siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego, uprzejmie prosimy o
ustalenie warunku opisanego w pkt. 18 jako nieobligatoryjny.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
pytanie 6 dotyczy załącznika Nr 6 do SIWZ, pozycja „Diatermia elektrochirurgiczna – 1 kpl.”

18. Uprzejmie  prosimy  o  zmianę  zapisu  pkt.  19  przez  usunięcie  zapisu  „...łączącego  energię  bipolarną  i



ultradźwiękową w jednym narzędziu”, ponieważ dotyczy on konkretnego rozwiązania firmy Olympus i może być
zastąpione instrumentami do zamykania naczyń do 7mm i instrumentem ultradźwiękowym.
Odpowiedź: Nie.
Dotyczy  przedmiotu  zamówienia:  Pakiet  6  –  STÓŁ  OPERACYJNY  OGÓLNOCHIRURGICZNY  Z
AKCESORIAMI 

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego podstawa osłonięta jest
pokrywą z tworzywa ABS odpornego na uszkodzenia, zarysowania i pęknięcia? Pod względem praktycznym jest
to rozwiązanie tożsame z wymaganym – materiał z którego wykonana jest podstawa nie gromadzi ładunków
elektrostatycznych, a więc w równym stopniu eliminuje ryzyko porażenia prądem.
 Odpowiedź: Tak.

20. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania  wysokiej  jakości  stół  operacyjny,  który w pozycji  zablokowanej
(centralna  blokada)  opiera  się  na  4  hydraulicznie  wysuwanych  stopkach  umożliwiających  wsunięcie  stóp
operatora  pod  podstawę  uniesioną  na  wysokość  8cm?  Jest  to  rozwiązanie  bardzo  korzystne  i  powszechnie
stosowane w stołach operacyjnych renomowanych producentów, które gwarantuje maksymalną stabilność.
Odpowiedź: Nie.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z blatem w konfiguracji złożonej z
następujących segmentów: podgłówek, dzielony segment pleców, segment siedziska,  segment przedłużający i
dzielony segment nożny? Więcej segmentów pozwala na dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta na blacie, co
zwiększa funkcjonalność stołu. Ponadto użytkownik może w zależności od przeprowadzanego zabiegu dowolnie
konfigurować stół tworząc układ zarówno 4, 5 jak i 6 segmentowy.
Odpowiedź: Tak.

22. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  stół  operacyjny  z  manualnym  wypiętrzeniem
ławeczki nerkowej za pomocą specjalnej nakładki z mechanizmem korbowym? Użycie nakładki wypiętrzającej
na  blat  jest  korzystniejszym  rozwiązaniem,  gdyż  pozwala  na  jej  wykorzystanie  także  do  innych  zabiegów
medycznych i w różnych miejscach na blacie, przez co stół jest bardziej funkcjonalny. 
Odpowiedź: Tak.

23. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  stół  operacyjny  o  przesuwie  wzdłużnym
wynoszącym 300mm? Długość przesuwu wzdłużnego jest determinowana przez rozmiar i kształt kolumny stołu.
Oferowany stół  posiada  bardzo  smukłą  i  wąską  kolumnę,  dlatego  też  przesuw wzdłużny >300mm nie  jest
konieczny do uzyskania pełnej współpracy z ramieniem C. Ponadto jest to zakres wystarczający do uzyskania
pełnej przezierności segmentu siedziska w celu wykonywania zdjęć aparatem RTG starego typu. 
Odpowiedź: Nie.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny w którym szyny boczne wykonane
są  ze  stali  nierdzewnej  a  kolumna o metalowej,  nierdzewnej  konstrukcji  osłonięta  jest  obudową z  wysokiej
jakości tworzywa ABS odpornego na zarysowania, pęknięcia i łatwego w dezynfekcji? Proponowane rozwiązanie
jest  równie  korzystne  jak  wymagane  i  gwarantuje  długi  okres  użytkowy stołu  przy zachowaniu  wszystkich
walorów funkcjonalnych i estetycznych.
Odpowiedź: Tak.

25. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  stół  operacyjny  o  długości  blatu  wynoszącej
2350mm? Proponowana długość jest korzystniejsza od wymaganej, gdyż gwarantuje komfort operacji pacjentów
o wyższym wzroście, co z kolei ułatwia również pracę personelu medycznego.
Odpowiedź: Tak.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z regulacją wysokości od 650mm
do 1010mm bez możliwości specjalnego ustawienia stołu na wysokości 400mm? Oferowane rozwiązanie tylko
nieznacznie odbiega od wymaganego i jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu
gwarantując  komfort  pracy  personelowi  medycznemu  o  zróżnicowanym  wzroście  podczas  wykonywanych
operacji.  Ponadto  wysokość  650mm  umożliwia  skuteczne  przeprowadzanie  zabiegów  laryngologicznych  i
neurologicznych – wysokość na poziomie 400mm jest zdecydowanie za niska, co zmusza operatora do przyjęcia



niekomfortowej pozycji. 
Odpowiedź: Nie.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o szerokości bez szyn bocznych
wynoszącej  550mm? Jest  to  rozwiązanie  tylko  minimalnie  odbiegające  od  wymaganego (10mm)  i  w żaden
sposób nie wpływa negatywnie na funkcjonalność stołu. 
Odpowiedź: Tak.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny,  w którym regulacja podgłówka
realizowana jest w zakresie od -58o do +26o z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Jest to zakres
zapewniający pełną funkcjonalność stołu i pozwala na swobodne przeprowadzanie zabiegów operacyjnych okolic
głowy chorego.  Poza tym dodatkowa możliwość wysunięcia podgłówka o 135mm jest bardzo przydatna dla
anestezjologów.
Odpowiedź: Nie.

29. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania  wysokiej  jakości  stół  operacyjny,  w którym regulacja  segmentu
pleców  odbywa  się  w  zakresie  od  -35o  do  +70o?  Proponowany  zakres  regulacji  oparcia  pleców  jest
wystarczający  i  pozwala  na  odpowiednie  pozycjonowanie  pacjenta,  gwarantując  przy  tym  komfort  pracy
personelu medycznego.
Odpowiedź:  Nie.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w dwa piloty, w tym
jeden  zapasowy  –  awaryjny  umieszczony  w  specjalnym  zamykanym  schowku  w  podstawie  stołu,  który
umożliwia  sterowanie  wszystkimi  funkcjami  stołu,  bez  dodatkowego  panelu  sterowania  umieszczonego  na
kolumnie?  Rozwiązanie  to  jest  znacznie  korzystniejsze  od  wymaganego,  gdyż  w  przypadku  konieczności
wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół”  co jest nie
tylko wyjątkowo niekomfortowe, jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu. 
Odpowiedź: Tak.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji
flex i reflex przy użyciu dwóch przycisków na pilocie? Wymagane rozwiązanie jest równie funkcjonalne jak
wymagane  i  pozwala  na  ułożenie  operowanego w wymaganej  pozycji  gwarantując  przy tym komfort  pracy
personelu.
Odpowiedź: Tak.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego segmenty z oczywistych
przyczyn nie są kompatybilne ze stołem innego producenta czyli HyBase6100 marki Mindray? 
Odpowiedź:  Nie.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego akcesoria z oczywistych
przyczyn nie są kompatybilne ze stołem innego producenta czyli HyBase6100 marki Mindray? 
Odpowiedź:  Nie.

Pakiet nr 6 – STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z AKCESORIAMI – 1szt.
34. Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  posiadający  podstawę  bardzo  trwałą,  bezpieczną  oraz  odporną  na  środki

chemiczne i dezynfekcyjne, wykonaną ze stali nierdzewnej? Oferowany stół operacyjny w trakcie prowadzenia zabiegów jest
zasilany napięciem bezpiecznym z układu bateryjnego, co eliminuje ryzyko porażenia prądem.   
Odpowiedź:  Nie.

35. Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  posiadający  ergonomiczną  podstawę  w  kształcie  prostokąta,  zapewniającą
właściwy dostęp personelowi medycznemu do pacjenta, bez wycięć na stopy?
Odpowiedź:  Nie.

36. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w dodatkowy pojemnik (np. wiadro) nie zintegrowany z podstawą?
Odpowiedź:  Nie.

37. Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  z  regulacją  wypiętrzenia  piersiowego  121  mm  za  pomocą  korby/klucza
podłączanej z dwóch stron stołu?



Odpowiedź:  Tak.
38. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu wynoszącym 360 mm? Oferowany parametr jest

korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:  Tak.

39. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny którego długość całkowita wynosi 2000 mm?
Odpowiedź:  Nie.

40. Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  z  możliwością  ustawienia  na  potrzeby  zabiegów  laryngologicznych  oraz
neurologicznych na wysokość 530 mm (bez materaca)?
Odpowiedź:  Tak.

41. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny w którym maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka wynosi 30 kg?
Odpowiedź:  Nie.

42. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z możliwością regulacji kątowej płyty pleców w zakresie od +80 stopni do -30
stopni? Odpowiedź:  Nie.

43. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w materace,  których krawędzie są łączone szwem wewnętrznym
dodatkowo zabezpieczone w sposób zapobiegający przedostawaniu się do wewnątrz substancji?
Odpowiedź:  Tak.

44. Czy pod pojęciem „pilot zdalnego sterowania” Zamawiający miał na myśli ręczny pilot przewodowy? Odpowiedź:  Tak.
45. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w dwa panele sterowania tj. panel sterowania na kolumnie oraz pilot

przewodowy, zamiast pilota zdalnego sterowania? Dotyczy zapisów w punktach 29, 31, 32, 33, 34 tabeli technicznej.
Odpowiedź:  Tak.

46. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, którego panel sterowania na kolumnie wykorzystuje inne zabezpieczenie przed
nieświadomym uruchomieniem poprzez konieczność użycia przycisku aktywacji, a następnie przycisku wybranej regulacji?
Odpowiedź:  Tak.

47. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny sygnalizujący na pilocie przewodowym oraz na panelu sterującym na kolumnie
sieciowe zasilanie, naładowanie akumulatorów, włączenie zasilania, stan blokady kół jednak bez sygnalizacji przekroczenia
limitu? Oferowany stół nie wymaga sygnalizacji przekroczenia limitu ustawień, po osiągnięciu wartości maksymalnej ruch
dany stołu ustaje, tak więc nie ma zagrożenia przekroczenia limitu ustawień.
Odpowiedź:  Tak.

48. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny posiadający dodatkowe funkcje dostępne na pilocie przewodowym, ustawiane
jednym przyciskiem:
- pozycja Flex w zakresie do 210 stopni
- pozycja Re-flex w zakresie do 100 stopni oraz 
- pozycja „0”? 
Odpowiedź:  Nie.

49.  Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  posiadający  system  automatycznie  wyłączający  pilot  przewodowy  po  30
sekundach nie używania?
Odpowiedź:  Tak.

50. Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  posiadający  na  wyposażeniu  pojemnik  ze  stali  nierdzewnej  bez  możliwości
mocowania do kolumny stołu? Odpowiedź:  Nie.

51. Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  z  możliwością  zamiany  płyty  podgłówka  z  płytami  podnóżków  jednak  bez
możliwości zamontowania płyty podgłówka i  płyty podnóżków w posiadanym przez Zamawiającego stole HyBase 6100?
Zapis ten uniemożliwia złożenie oferty innym Wykonawcom ofertującym stoły operacyjne inne niż Mindray. 
Odpowiedź:  Nie.

52. Czy  Zamawiający  dopuści  stół  operacyjny  wyposażony  w  podpory  do  pozycji  bocznej  z  prostokątnym  uchwytem
montażowym? Odpowiedź:  Tak.

53. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w podpory do pozycji bocznej o wymiarach 200 x 60 x 40 mm?
Odpowiedź:  Nie.

54. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, na odpady ginekologiczne
z odpływem, łatwy w montażu/demontażu mocowany do specjalnych otworów w stole, bez możliwości wykorzystania w



posiadanym przez Zamawiającego stole HyBase 6100? Odpowiedź:  Tak.
55. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w wózek na akcesoria posiadający cztery pojedyncze koła?

Odpowiedź:  Nie.

Dot. pakietu nr 2:
56. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę histereskopową, która nie oferuje 

możliwości pracy z wagą umożliwiającą pomiar deficytu płynów?
Odpowiedź:  Dopuszczamy

57. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę umożliwiającą stosowanie drenów dziennych (bez 
chipu blokującego) składających się z części wielorazowej oraz jednorazowych części pacjenta? 
Odpowiedź:  Nie.

58. Czy Zamawiający dopuści do postepowania pompę umożliwijącą pełną regulacje ciśnienia w jednym zakresie 0-
200 mmHg?
Odpowiedź:  Nie.
PAKIET nr 5

59. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie którego obudowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej
klasy AISI 304? Jest to standardowe rozwiązanie nie zwiększające niepotrzebnie kosztów produkcji urządzenia.
Wykonanie obudowy ze stali AISI 316L jest bardziej kosztowne niż ze stali AISI 304, która jest wystarczająca do
utrzymania obudowy w dobrym stanie przez cały okres eksploatacji. Odpowiedź:  Nie.

60. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z pompą cyrkulacyjną o mocy 0,85 kW? Jest to wartość
nieznacznie odbiegająca od wymagań Zamawiającego.Odpowiedź:  Nie.

61. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie bez wbudowanego zmiękczacza wody? 
 Odpowiedź:  Nie.

62. Czy Zamawiający  dopuści  do  postępowania  urządzenie  wyposażone  w  ekran  ciekłokrystaliczny i  przyciski
membranowe?
Odpowiedź:  Tak.

63. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w zewnętrzną drukarkę parametrów cyklu?
Odpowiedź:  Nie.

64. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające 4 programy mycia i dezynfekcji?
Odpowiedź:  Nie.

65. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w jednostopniowy system filtrów powietrza
z filrem HEPA H13?
Odpowiedź:  Nie.

66. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  urządzenie  wyposażone  w  agregat  suszący  o  mocy2,8  kW  i
wydajności 100 m^3/h?
Odpowiedź:  Nie.

67. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  urządzenie  w  którym  filtr  wymieniany  jest  zgodnie  ze
szczegółowymi  zaleceniami producenta i nie posiada systemu automatycznego monitorowania różnicy ciśnień
filtra jałowego?
Odpowiedź:  Nie.

68. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie niewyposażone we wbudowany port USB?
Odpowiedź:  Nie.

69. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające wózek wsadowy na 11 par obuwia?
Odpowiedź:  Nie.



Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
70. Prosimy o wyjaśnienia, czy nie zaszła omyłka pisarska w treści SIWZ Rozdział III pkt. 3, gdzie Zamawiający

podaje, iż zapłata należności  za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi w 60 równych miesięcznych ratach.
Prosimy o modyfikację zapisu na: „Zapłata należności za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi - w 36 równych
miesięcznych ratach (Pakiet 1-4),  w 12 równych ratach (Pakiet 6) oraz w 3 równych ratach (Pakiet 5 i  7) -
płatnych do dnia 30 każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym miesiącu po dniu podpisania
protokołu odbioru/instalacji”. 
Zamawiający zmodyfikował SIWZ

71. Prosimy o dopuszczenie kalkulacji w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty nie podzielnej na
równe raty. 
Odpowiedź:  Dopuszczamy

72. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dopuszcza  przedstawieni  przez  Wykonawcę  wykazu  dostaw  w
zakresie dostawy sprzętu medycznego o wartości brutto odpowiadającej wymaganiom wskazanym w SIWZ, w
celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Odpowiedź:  Tak.

73. Prosimy  Zamawiającego  o  skrócenie  okresu  gwarancji  dostępności  części  zamiennych  oraz  materiałów
zużywalnych do 5 lat.  Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie  na wysokość zaoferowanej  ceny.  Zaznaczyć
należy,  iż  producent,  zbywca  bądź  importer  nie  mają  obowiązku,  nałożonego  prawem,  na  produkcję  czy
przechowywanie  części  zamiennych  przez  tak  długi  okres,  jeśli  w  wyniku  np.  zastosowania  nowszych
technologii, wdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów
sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt
wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu
potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.
Odpowiedź:  Nie.

74. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego
typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego, nie więcej niż
odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
Odpowiedź:  Nie.

75. Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na ratalną formę płatności, Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty
zobowiązań  wynikających  z  zawartej  umowy o  zamówienie  publiczne  w  postaci  weksla  In  blanco  wraz  z
deklaracją  wekslową?  Powyższe przyczyni  się  do obniżenia  ceny oferty oraz podniesienia  konkurencyjności
postępowania.
Odpowiedź:  Tak.

76. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.
Odpowiedź:  Tak.

77. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco
wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.
Odpowiedź:  Tak.

78. W związku z zapisami wzoru umowy, gdzie Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego,
jako zabezpieczenia terminowej płatności rat prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego
została zawarta na wzorze Wykonawcy.
Odpowiedź:  Tak.

79. Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  na  prośbę  Wykonawcy  Zamawiający  zawrze  umowę  zastawu
rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Odpowiedź:  Tak.

80. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do
czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?
Odpowiedź:  Nie.



81. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję
praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:  Tak.

82. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na skrócenie terminu postawienia zobowiązania wynikającego z
niniejszej  umowy w  stan  natychmiastowej  wymagalności  w  przypadku  niezrealizowania  zobowiązań  przez
Zamawiającego na  brak  zapłaty będącej  równowartością  20ch miesięcznych  rat  z  określeniem dodatkowego
terminu do spłaty zaległości w wymiarze max 30 dni. 
Odpowiedź:  Tak.

83. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej
bilansu, rachunku wyników za 2013 rok i stanu na dzień 31/12/2014.
Odpowiedź:  Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej stosowne dokumenty finansowe

84. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek. Odpowiedź:  Nie.
85. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego

własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). 
Odpowiedź:  Zgodnie z wykazanym majątkiem trwałym w bilansie.

86. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  możliwości  zmiany konstrukcji  formularza  cenowego (zał.  nr  1  do
SIWZ) w zakresie  Pakietu nr 1-4 oraz Pakiet  6 w sposobie  podania ceny oferty w ten sposób,  aby osobno
wyodrębnić koszt finansowania płatności ratalnej. Ze względu na fakt, iż zapłata za dostawę sprzętu medycznego
jest  rozłożona  na  raty  powoduje  to  powstanie  także  kosztu  finansowania  dostawy.  Dopuszczenie  takiej
konstrukcji pozwoli uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie
z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku
VAT i  w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od Wykonawcy cenę oferty niższą o
stawkę podatku VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Prosimy zatem o
możliwość zmiany formularza cenowego poprzez dodanie do wiersza o nazwie” Koszt finansowania płatności
ratalnej”, gdzie wartość VAT będzie równała się 0,00 zł (stawka VAT ZW.). 
Odpowiedź:  Tak.

87. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej
następujących dokumentów:
a) Umowy Spółki
b) Odpisów Regon, NIP, KRS
c) Bilansu, rachunku wyników za 2013 rok i stanu na dzień 30/09/2014
d) Wykazu czynnych umów kredytowych (z wyszczególnieniem: instytucji finansującej, kwoty, terminu spłaty,
zabezpieczenia)
e) Struktury czasowej należności i zobowiązań
f) Zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i US nie starszych niż 1 miesiąc
g) CIT - u za 2013r
Odpowiedź:  Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej stosowne dokumenty finansowe

88. Prosimy Zamawiającego o usunięcie omyłki pisarskiej w § 5 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Za
dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiajacy zmodyfikował zał. nr. 2.

89. Prosimy Zamawiającego  o  wprowadzenie  do  umowy zapisu:  „Z  chwilą  podpisania  przez  Strony protokołu
zdawczo-odbiorczego,  na  Korzystającym  spoczywa  odpowiedzialność  za  wszelkie  uszkodzenia  przedmiotu
zamówienia”.
Odpowiedź:  Tak.

90. Zgodnie  z  zasadą  równości  stron  umowy prosimy Zamawiającego  o  wprowadzenie  do  wzoru  umowy kary
obciążającej  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  Zamawiającego  w
analogicznej wysokości jak w § 4 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy.
Odpowiedź:  Nie.



91. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy był sąd
właściwy dla siedziby Wykonawcy?
Odpowiedź:  Nie.

92. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań
Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odpowiedź:  Tak.
Dotyczy Pakietu nr 5-myjnia dezynfektor:

93. dot. p. 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 3 pompy dozujące środki chemiczne?
Obecnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków chemicznych możliwe jest przeprowadzenie dezynfekcji
chemicznej  w  urządzeniu  wyposażonym w 3  pompy dozujące.  Środki  takie  są  środkami  myjącymi,  zaś  w
większym stężeniu (1-2%) stają się środkami dezynfekcyjnymi o szerokim spektrum działania
Odpowiedź:  Dopuszczamy.

94. dot.  p. 33 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w port  USB, a w port  RS 232
umożliwiający podłączenie zewnętrznej drukarki lub komputera?
Odpowiedź:  Tak.

95. dot. p 40 - Czy Zamawiający pisząc o "pełnej gwarancji" ma na myśli, iż gwarancja ma obejmować również
koszty  obowiązkowych  przeglądów  okresowych  zgodnie  z  ich  częstotliwością  wymaganą  przez  producenta
urządzenia?
Odpowiedź:  Tak.
Dotyczy Pakietu 4- myjnia dezynfektor do endoskopów elastycznych:

96. dot. p. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie, w której komora wykonana jest ze stali kwasoodpornej?
Jest to rozwiązanie znacznie bardziej trwałe niż opisana w SIWZ komora plastikowa.
Odpowiedź:  Tak.

97. Dot. p. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w dwie niezależne komory? Pod względem
funkcjonalnym rozwiązanie takie jest  lepsze niż zapisane w SIWZ, ponieważ nie zmusza Zamawiającego do
czekania na drugi endoskop by uruchomić cykl, a dodatkowo pozwala na mycie w jednym czasie gastroskopów i
kolonoskopów.
Odpowiedź:  Tak.
Dot. p. 7 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w kondensator oparów?
Odpowiedź:  Dopuszczamy.

98. dot. p. 8 - Ponieważ Zamawiający dysponuje endoskopami produkcji firmy Olympus, który to producent jako
jeden z nielicznych dopuszcza mycie i dezynfekcję środkami opartymi na tlenie aktywnym to czy Zamawiający
wymaga  aby zaoferowana  myjnia  działała  w oparciu  o  środki  chemiczne bazujące  na  kwasie  nadoctowym?
Pozwala to na skuteczne usuwanie biofilmu z endoskopów oraz na dokonanie dezynfekcji wysokiego poziomu,
łącznie z eliminacją sporów bakteryjnych.
Odpowiedź:  Nie.

99. Dot. p. 9 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie monitorowało również ciśnienie w kanałach?
Sam monitoring przepływu może być nie wystarczający w przypadku częściowej blokady kanału. Urządzenie
wyposażone tylko w czujnik przepływu może nie zarejestrować takiej  blokady,  która może stać się źródłem
potencjalnego zakażenia.
Odpowiedź:  Dopuszczamy.

100. Dot. p. 9 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia przeprowadzała
test szczelności w sposób ciągły w czasie trwania całego procesu, a nie tylko na początku fazy.
Odpowiedź:  Tak jak w SIWZ.

101.  Dot.  p.  11  -  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  wymaga  aby  zaoferowana  myjnia  była
wyposażona w czujniki ciśnienia i przepływu w kanałach.
Odpowiedź:  Tak jak w SIWZ.

102. Dot. p. 19 i 20 - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-4 wymaga by myjnia wykonywała automatyczną



samodezynfekcję podając dwa możliwe sposoby jej wykonania - chemiczny i termiczny, zalecając jednocześnie
termodezynfekcję, prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia, które dokonuje wewnętrznej samodezynfekcji w
sposób termiczny
Odpowiedź:  Tak jak w SIWZ.

103. Dot.  p.  21 -  Czy pisząc o filtrze wewnętrznym Zamawiający ma na myśli  filtr  wody czy powietrza
suszącego?
Odpowiedź:  Filtr powietrza suszącego

104. 1Dot. p. 22- Czy Zamawiający pisząc o suszeniu endoskopów ma na myśli jedynie wymagane normą PN-
EN  ISO  15883  suszenie  kanałów  endoskopów  czy  również  suszenie  powierzchni  zewnętrznych  (płaszcza)
endoskopu?
Odpowiedź:  Tak jak w SIWZ.

105. Dot.  p.  24  -  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  wymaga  aby  zaoferowana  myjnia  była
wyposażona w czytnik kodów kreskowych w celu identyfikacji instrumentu oraz operatora.
Odpowiedź:  Dopuszczamy.

106. Dot. p. 33 - Czy Zamawiający pisząc o "pełnej gwarancji" ma na myśli, iż gwarancja ma obejmować
również  koszty  obowiązkowych  przeglądów  okresowych  zgodnie  z  ich  częstotliwością  wymaganą  przez
producenta urządzenia?
Odpowiedź:  Tak .

Dotyczy Pakietu nr 3- szafa do przechowywania endoskopów elastycznych:
107. 1. Dot. p. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w pełni przeszklone drzwi, dzięki

czemu nie ma konieczności stosowania oświetlenia halogenowego?
Odpowiedź:  Tak.

108. 2. Dot. p. 7 – Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli  pisząc o „Asynchronicznym
suszeniu oraz kondycjonowaniu endoskopów”? 
Odpowiedź:  Niezależnie.

109. 3.  Dot.  p.  7  -  Czy  szafa  zapewniająca  stały  przepływ  jałowego  powietrza  w  kanałach  oraz  na
powierzchniach  zewnętrznych,  pozwalająca  na  zachowanie  sterylności  endoskopu  przez  długi  czas  spełnia
oczekiwania Zamawiającego?
Odpowiedź:  Tak jak w SIWZ.

110. 4. Dot. p. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w panel kontrolny z przyciskami
membranowymi oraz wyświetlacz LED?
Odpowiedź:  Nie.

111. 5.  Dot.  p.  9  -  Prosimy o  doprecyzowanie  co  Zamawiający ma  na  myśli  pisząc  o:  „Kontrola  stanu
wyświetlacza i baterii zasilającej”? Czy optyczna kontrola wyświetlacza spełnia oczekiwania Zamawiającego?
Odpowiedź:  Nie.

112. 6. Dot.p. 11 – Ponieważ na rynku dostępne są dwa typy identyfikacji endoskopów i użytkowników –
kody kreskowe oraz czipy radiowe (RFID), prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju identyfikacji oczekuje
Zamawiający. Czy zaoferowany system identyfikacji ma być kompatybilny z myjnią-dezynfektorem występującą
w tym samym przetargu?
Odpowiedź:  Tak jak w SIWZ.

113. 7. Dot. p. 14 – Czy pisząc o systemie filtracji klasy H13 Zamawiający ma na myśli minimalną klasę filtra
HEPA? Oferowane przez nas szafy wyposażone są w filtr o 10 krotnie wyższym poziomie filtracji – klasy H14
Odpowiedź:  Tak.

114. 8. Dot. p. 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której suszenie odbywa się w temperaturze
40°C? Temperatura taka jest znacznie bezpieczniejsza dla endoskopu niż dopuszczona w SIWZ wartość 55°C
Odpowiedź:  Tak jak w SIWZ.

115. 9. Dot. p. 21 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wyposażoną w system pomiaru wilgotności



względnej?  Oferowane  przez  nas  szafy  do  suszenia  używają  powietrza  z  wbudowanego  kompresora
bezolejowego, które dodatkowo filtrowane jest przez zespół filtrów (w tym filtr HEPA klasy H14), dzięki czemu
powietrze  docierające  do  endoskopów jest  suche  i  jałowe.  Nie  ma  więc  potrzeby stosowania  dodatkowych
czujników mierzących wilgotność powietrza.
Odpowiedź:  Nie.

116. 10.  Dot.  p.  26  –  Czy Zamawiający dopuści  do  oceny szafę,  w której  powietrze  dostarczane  jest  z
wbudowanego kompresora bezolejowego po ciśnieniem 0,5 bar, nie ma więc potrzeby stosowania dodatkowego
sterowania dostarczaniem sprężonego powietrza z zewnątrz?
Odpowiedź:  Nie.

117. 11. Dot. p. 28 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o szerokości 962 mm? Odpowiedź:  Nie.
118. 12. Dot. p. 29 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o głębokości 785 mm? Odpowiedź:  Tak.
119. 13. Dot. p. 30 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o wysokości 2.270 mm? Odpowiedź:  Tak.
120. 14. Dot. p. 31 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w komorę o wysokości 1.700

mm?  Odpowiedź:  Nie.
121. 15.  Dot.  p.  32  -  Czy Zamawiający  dopuści  do  oceny szafę,  w której  powietrze  dostarczane  jest  z

wbudowanego kompresora bezolejowego po ciśnieniem 0,5 bar? 
Odpowiedź: Nie.

122. Dot. p. 34 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o maksymalnej mocy 2,0kW? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy.

/ Do zapisów SIWZ 
123.    Punkt  II.  “ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa sprzętu

medycznego w formie płatności  ratalnej-  rozłożenie  zapłaty wynagrodzenia  za  przedmiot  zamówienia  na 36
równych,  comiesięcznych rat,  tj.  przez  okres  3 lat.  (Pakiet  1-4)  oraz  na 12  równych,  …..  na  7  pakietów –
szczegółowe warunki opisane w § 5 złącznika nr 2 do SIWZ 
Oraz 
   Punkt III. “TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA”  Ppkt 3.  “Zapłata należności za zrealizowany
przedmiot umowy nastąpi w 60 równych miesięcznych ratach płatnych do dnia 30 każdego miesiąca. Płatnośćć
pierwszej …….. protokołu odbioru/instalacji “
Oraz zapisów projektu umowy
  “Termin  płatności  ……..Zapłata  należności  za  przedmiot  zamówienia  nastąpi  w:  a)  36  równych,
comiesięcznych rat, tj. przez okres 3 lat - dot. Pakietu 1,2, 3, 4, b) 12 równych, ……….do dnia 30 każdego
miesiąca. “

Ze względu na brak spójności zapisów - prosimy o potwierdzenie czy obowiązującym jest zapis projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ.
124. 2/ Do zapisu Załącznika nr 7 do SIWZ Pakiet nr 2 – Pompa histeroskopowa – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie pompy histeroskopowej spełniającej parametry:
 Urządzenie wyposażone w trzy czytelne wyświetlacze prezentujące następujące parametry:
• ciśnienie zadane - nominalne 
• ciśnienie aktualne -rzeczywiste 
• przepływ zadany - nominalny 
Regulacja wartości przepływu• 150 – 500ml/min 
Maksymalne ciśnienie wyjściowe• 200 mmHg
Funkcja preselekcji ciśnienia nominalnego – dwa zakresy regulacji:• 15 – 150 mmHgoraz Funkcja wysokiego 
przepływu.



Zakres regulacji ciśnienia 15 – 150mmHg co 5 mmHg i co 10 mmHg 
Realizacja toru płukania za pomocą rolki perystaltycznej
Wbudowana funkcja detekcji instrumentu umożliwiająca pomiar ciśnienia rzeczywistego
Możliwośćć́ pracy pompy z wagą umożliwiająca pomiar deficytu płynów 
Możliwośćć́ zastosowania drenów wielorazowych bez chipu blokującego.
Odpowiedź: Nie.

125. 3/ Do zapisów załącznika nr 6 do SIWZ „Resektor bipolarny 8,5 mm obrotowy z ciągłym przepływem – 
1 kpl.” do ppkt tabeli 

3.a/ do ppkt tabeli 2 – „Swiatłowód - długość 3 m, średnica wiązki światłowodowej 2,8 mm - 1 szt “

Prosimy o dopuszczenie światłowodu długość 3 m, średnica wiązki światłowodowej 3,5 mm. – dedykowanego 
przez Producenta do wymaganej optyki średnicy 4 mm.
Odpowiedź: Nie.
3.b/ do ppkt tabeli 3 – „Element pracujący pasywny bipolarny, uchwyty na palce wykonane z tworzywa 
sztucznego. Uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty obrotowy dla kciuka. Przyłącze kabla od dołu 
i góry. Demontaż elementu roboczego z płaszcza wewnętrznego za pomocą jednego przycisku - 2 szt “

Prosimy o dopuszczenie elementu pracującego pasywnego uchwyty na palce wykonany z tworzywa sztucznego. 
Uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty obrotowy dla kciuka. Przyłącze kabla od góry. Demontaż 
elementu roboczego z płaszcza wewnętrznego za pomocą jednego przycisku/zatrzasku pierścieniowego.
Odpowiedź: Nie.

126. 3.c/ do ppkt tabeli 5 – „Płaszcz zewnętrzny - obwód zewnętrzny 8,5mm, ilość zaworów 2, obrotowy, 
kraniki bezobsługowe - nierozbieralne. Kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami. Kompatybilność 
wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora, oznaczona kodem 
kolorystycznym. - 2 szt”

Prosimy o dopuszczenie płaszcza zewnętrznego o wymiarze 26 Fr (ok 8,6 mm 1 Fr = ok 0,3 mm) ilość 
zaworów 2, obrotowy, z kranikami wymiennymi (ułatwiającymi pełną sterylizację). Kierunek odpływu i dopływu 
oznaczony strzałkami. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz
obturatora, oznaczona kodem kolorystycznym.
Odpowiedź: Nie.
3.d/ do ppkt tabeli 6 –„Przewód bipolarny do elementu pracującego, długość 4 m - 2 szt “

Prosimy o dopuszczenie przewodu bipolarnego do element pracującego długości 3 m lub 5 m.
Odpowiedź: Nie.

5/ Do zapisów załącznika nr 6 do SIWZ „Akcesoria do resektoskopu: petle oraz kontener “ –do ppkt tabeli 

127. 5.a/ do ppkt tabeli 1. – „Elektroda do resekcji, pętlowa, do płaszcza 24Fr , do optyki 30°, sterylna, 
jednorazowego użytku, 12 sztuk w opakowaniu - 1op. 

Prosimy o dopuszczenie elektrod do resekcji, pętlowa, do płaszcza 24Fr , do optyki 30°, sterylna, 
jednorazowego użytku, 12 sztuk (pakowanya sterylnie oddzielnie w opakowaniach/pudełkach  po 3 szt).

Odpowiedź: Dopuszczamy.



128. 5.b/ do ppkt tabeli 2 – “Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm z pokrywą i matą 
silikonowa - 1szt. “

 Prosimy o dopuszcenie kontenera do sterylizacji o wymiarach wewnętrznych 500x60x200 mm lub 
400x60x200mm.,  z pokrywą i matą silikonową - odpowiedniego do spakowania I sterylizacji zestawu resektora 
(długość optyki najdłuższego element nie większ jak 400 mm).

Odpowiedź: Dopuszczamy.
6/ Do zapisów załącznika nr 6 do SIWZ „Histeroskop sr. 5,5mm z kanałem roboczym 5Fr.  “ –do ppkt tabe-
li 

129. 6.a/ do ppkt tabeli  1 – “Optyka, średnica 3 mm, kąt patrzenia 30 °, szerokokątna, autoklawowalna w 
134st. C; w zestawie: plastikowy kontener do sterylizacji, tuba ochronna. - 1 szt 

Prosimy o dopuszczenie optyki średnica 2,7 mm odpowiedniej do oferowanego płaszcza. kąt patrzenia 30 
°, szerokokątna, autoklawowalna w 134st. C; w zestawie: kosz do sterylizacji optyki z leżami silikonowymi 
zabezpieczjacymi optykę w transporcie.

Odpowiedź: Nie.
130. 6.b/ do ppkt tabeli 2 – “Płaszcz, 5.5 mm, 5 Fr. Kanał roboczy, dwa nierozbieralne, bezobsługowe kraniki 

dopływ/odpływ - 1szt. 

Prosimy o dopuszczenie płaszcza 5.5 mm (16,5 Fr) , kanał roboczy 5 Fr., dwa wymienne kraniki dopływ/odpływ 
oraz port wprowadzenia narzędzia z kranikiem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

131. lub 6.c/ do ppkt tabeli 1 ,   2,  3  oraz 6

Czy Zamawiajacy dopuści zaoferowanie histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego zapewniającego cią-
gły przepływ płynnego medium rozszerzającego, typ kompaktowy (optyka zintegrowana z płaszczem) optyka kąt
patrzenia  20 stopni, kanał umożliwiający wprowadzenie narzędzi/instrumentarium 5 Fr., rozmiar płaszcza/histe-
roskopu 5 mm., płaszcz/histeroskop zapewniający ciągły przepływ płynów oraz wyposażony w kraniki 
odpływ/dopływ umożliwiające regulację przepływu oraz uszczelki odpowiednie do współpracujących narzędzi 
(w ilości wymaganej) , z metalowym koszem do mechanicznego mycia i sterylizacji. Kanał narzędziowy na 
wprost ułatwiający wprowadzanie i manewrowanie narzędziami

Odpowiedź: Nie.
132. 6.d/  do ppkt tabeli 3 - Uszczelka z usztywnieniem otwór 0.4 mm, czarna, 6 sztuk; wielorazowa “

Prosimy o dopuszczenie uszczelek odpowiednich dla wymaganego histeroskopu jak i  do wymaganych 
narzędzi 5 Fr – uszczelek z kanałem/portem dla narzędzi nie mniejszych jak 3 Fr.wielorazowych 
autoklawowalnych.

Odpowiedź: Nie.
133. 6.e/ do ppkt tabeli 5 - Kleszczyki chwytające, 5 Fr., półgiętkie, bransze w kształcie „ząb myszy” - 2 szt 



Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy chwytających, 5 Fr., półgiętkich, z zębami typu aligator ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.
134. 6.f/ do ppkt tabeli 6– “Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm z pokrywą i matą 

silikonową - 1szt

Prosimy o dopuszczenie kontenera do sterylizacji o wymiarach wewnętrznych 500x60x200 mm lub 
400x60x200mm.,  z pokrywą i matą silikonową - odpowiedniego do spakowania I sterylizacji zestawu resektora 
(długość optyki najdłuższego element nie większ jak 400 mm).

Odpowiedź: Nie.
135. 6.g/ do ppkt tabeli 7. - Swiatłowód - długość 3 m, średnica wiązki światłowodowej 2,8 mm - 1 szt 

Prosimy o dopuszczenie światłowodu długość 3 m, średnica wiązki światłowodowej 2,5 mm. – dedykowanego 
przez Producenta do ofrownej optyki.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

            
Uwaga. Zamawiający poprawia SIWZ Rozdział III pkt 3.oraz modyfikuje załacznik nr 2.

                      Z poważaniem

AB


