
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 26.10.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę akcesoriów  do  generatora  do  cięcia  i  koagulacji

tkanek miękkich opartego  na technologii  noża harmonicznego przez  okres  24  miesięcy dla  „Pro-

Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 4754/2015)

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 oraz z 2015 r. poz. 349).  Zamawiający

przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z

wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie końcówek :

- w pozycji 1 końcówki noża harmonicznego długości 35 lub 45 cm, średnicy 5mm, o uchwycie 

pistoletowym, możliwość obrotu 360st. Konstrukcja szczęk narzędzia umożliwiająca preparowanie, 

szczęki umożliwiające równomierne rozłożenie nacisku na tkankę długość aktywna 16mm, końcówki 

pakowane po 5sztuk w opakowaniu zbiorczym, każda końcówka zapakowana sterylnie.

Odpowiedź: Tak.

- w pozycji 2 końcówki noża harmonicznego długości 10 cm z dwoma przyciskami, i uchwytem 

nożycowym, możliwość obrotu 360st. Konstrukcja szczęk narzędzia umożliwiająca preparowanie, 

szczęki umożliwiające równomierne rozłożenie nacisku na tkankę, długość aktywna 16mm, końcówki 

pakowane po 5sztuk w opakowaniu, każda końcówka zapakowana sterylnie.

Odpowiedź: Tak.

- w pozycji 3 końcówki noża harmonicznego długości 20cm z dwoma przyciskami, i uchwytem 

nożycowym, możliwość obrotu 360st. Konstrukcja szczęk narzędzia umożliwiająca preparowanie, 

szczęki umożliwiające równomierne rozłożenie nacisku na tkankę długość aktywna 16mm, końcówki 

pakowane po 5sztuk w opakowaniu, każda końcówka zapakowana sterylnie.

Odpowiedź: Tak.

- w pozycji 4 końcówki do zamykania naczyń do 7mm włącznie, z uchwytami pistoletowymi lub



 nożycowym średnicy od 5 - 9,7mm przeznaczonej do chirurgii otwartej, zamawiający każdorazowo 

określi rodzaj zamawianej końcówki, końcówki pakowane po 5sztuk w opakowaniu, każda końcówka

 zapakowana sterylnie.

Odpowiedź: Jeżeli  technika bipolarna  (biokoagulacja) to tak.

- w pozycji 5 końcówki do zamykania naczyń do 7mm włącznie długości 35-45cm średnicy 5-5,5mm 

do zabiegów wykonywanych technika laparoskopową, szczęki urządzenia pozwalające na 

preparowanie, ciecie i atraumatyczne chwytanie tkanek, końcówki pakowane po 5sztuk w opakowaniu, 

każda końcówka zapakowana sterylnie.

Wszystkie zaproponowane końcówki są kompatybilne z platformą elektrochirurgiczną Olympus 

dostarczoną na warunkach opisanych w SIWZ.

Odpowiedź: Jeżeli  technika bipolarna  (biokoagulacja) to tak.

2. Dotyczy §4 ust. 4.a) wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości brutto zamówienia 

cząstkowego.

Odpowiedź: Nie.

3. Dotyczy §4 ust. 4.b) wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości brutto umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Nie.

4. Dotyczy §9 ust. 1-4 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminów wymienionych w ww. ustępach 

w dni robocze.

Odpowiedź: Nie.

       

                                                         Z poważaniem

                                                                        


