
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /18                                 Data: 19.01.2018 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do generatora do cięcia i koagulacji tkanek
miękkich opartych na technologii noża ultradźwiękowego przez okres 24 miesięcy na potrzeby 
„Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 160/2018).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.,)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  następujące
pytania:

Pytanie Nr 1 
Czy  Zamawiający  w  pozycji  1  dopuści  jednorazową,  bezprzewodową  rękojeść  noża  ultradźwiękowego,
dł. ramienia 39 lub 48cm, śr. 5mm,z jednym przyciskiem aktywującym dwie prędkości (min i max). Możliwość
cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy? Zamiast dzierżawy przetwornika, o którym mowa w poz.5
wykonawca  zapewnia  odpowiednią  ilość  sterylnych  jednorazowych  zestawów  bezprzewodowych  na  czas
podpisanego kontraktu w cenie końcówki  (bateria + przetwornik). Nie wymaga dodatkowego przetwornika
(przewodu) łączącego z generatorem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści jednorazową,  bezprzewodową rękojeść noża ultradźwiękowego, dł.
ramienia 13cm, śr. 5mm,z jednym przyciskiem aktywującym dwie prędkości (min i max). Możliwość cięcia
i  koagulacji,  kształt  uchwytu  pistoletowy? Zamiast  dzierżawy  przetwornika,  o  którym  mowa  w  poz.5
wykonawca  zapewnia  odpowiednią  ilość  sterylnych  jednorazowych  zestawów  bezprzewodowych  na  czas
podpisanego kontraktu w cenie końcówki  (bateria + przetwornik). Nie wymaga dodatkowego przetwornika
(przewodu) łączącego z generatorem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 3
Czy zamawiający w pozycji 3 dopuści jednorazową rękojeść do zamykania i rozdzielania naczyń o średnicy 



do 7mm włącznie, opartą na zaawansowanej technologii bipolarnej, dł. trzonu 20cm, śr. 10mm, szczęki proste,
wbudowany niezależny nóż oraz przewód łączący z generatorem? Nie wymaga dodatkowego przetwornika
(przewodu) łączącego z generatorem.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 4
Czy zamawiający w pozycji 4 dopuści jednorazową rękojeść do zamykania i rozdzielania naczyń o średnicy 
do 7mm włącznie, opartą na zaawansowanej technologii bipolarnej, dł. trzonu 37cm, śr. 5mm, szczęki proste,
wbudowany niezależny nóż oraz przewód łączący z generatorem? Nie wymaga dodatkowego przetwornika
(przewodu) łączącego z generatorem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 5
Czy Zamawiający w pozycji  6 dopuści  dzierżawę generatora kompatybilnego z akcesoriami z poz.  3  i  4?
Zgodnie z  pytaniami 1 i  2 do akcesoriów z pozycji  1  i  2 będą dostarczane sterylne jednorazowe zestawy
(bateria + przetwornik).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 6
Czy w związku z brakiem konieczności dzierżawy dodatkowego przetwornika do akcesoriów oferowanych
w  poz.  1-4,  Wykonawca  może  wpisać  w  formularzu  asortymentowo-cenowym  w  poz.5  oraz  formularzu
ofertowym „nie dotyczy”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 7 - Dotyczy pozycji nr 3 w załączniku nr 8.
Czy Zamawiający dopuści opcjonalny opis techniczny: jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek
z  wbudowaną  aktywacją  ręczną,  zamykające  naczynia  do  7  mm włącznie,  wykorzystujące  zaawansowaną
technologię  bipolarną,  współpracujące  z  kompatybilnym  generatorem,  uchwyt  pistoletowy,  zakrzywione
bransze robocze dł.38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°. Oddzielne przyciski do aktywacji noża
oraz koagulacji. Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia.
Odpowiedź: Nie.


