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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 - dot. projektu umowy par. 2 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu dzierżawy i przeszkolenia
personelu do 28 dni?
Odpowiedz: Nie
Pytanie Nr 2 - dot. projektu umowy par. 2 ust. 10
Prosimy o określenie jaki procent umowy na pewno zostanie zrealizowany.
Odpowiedz:Do ok 90%.
Pytanie Nr 3 - dot. projektu umowy par. 2 ust. 13 pkt. 3
Prosimy o wydłużenie terminu usunięcia zgłaszanej awarii do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych.
Zgodnie z pkt. 4 Zamawiający na czas naprawy pow. 4 dni roboczych będzie miał zapewniony sprzęt zastępczy.
Odpowiedz: Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii – do 48 h w dni robocze od zgłoszenia, czas usunięcia
zgłaszanej awarii – do 4 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z
zagranicy do 7 dni roboczych. Modyfikacja umowy

Pytanie Nr 4 - dot. projektu umowy par. 2 ust. 13 pkt. 6
Prosimy o zmianę zapisu na:
„W przypadku powtarzającego się 3-krotnego wystąpienia usterki tego samego podzespołu
Urządzenia (nie spowodowanej winą użytkownika lub używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi) –
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego dzierżawionego urządzenia na nowe w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia trzeciej usterki.”
Odpowiedz: Nie
Pytanie Nr 5 - dot. projektu umowy par. 6 ust. 3 pkt. b)
Prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający nie będzie naliczał
kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu naprawy.
Odpowiedz: Tak, ale na czas naprawy sprzętu.
Pytanie Nr 6
Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie jako równoważne:
W pozycji nr 1 - jednorazową końcówkę do noża ultradźwiękowego - dł. ramienia 35 cm lub 45 cm, śr 5 mm.
Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące: „max” z wykorzystaniem maksymalnej mocy energii
ultradźwiękowej; drugi „var” z wykorzystaniem zadanej mocy energii ultradźwiękowej, szczęki narzędzia o
jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion. Możliwość
cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.
Odpowiedz: Tak
W pozycji 2 - jednorazowa końcówka hybrydowa integrująca energię bipolarną i ultradźwiękową o długości
roboczej 9cm, wyposażona w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z
wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem
tylko energii bipolarnej, bransze zakrzywione długości min 16mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem
w zestawie; uchwyt nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji,
Odpowiedz:Tak
W pozycji nr 3 - jednorazowa końcówka hybrydowa integrująca energię bipolarną i ultradźwiękową o długości
ramienia 20cm, wyposażona w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie”
z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem
tylko energii bipolarnej, długość zakrzywionych branszy 20mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w
zestawie; uchwyt pistoletowy, możliwość cięcia i koagulacji, zamykanie naczyń do 7 mm włącznie, szczęki
narzędzia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki. Trzonek
obrotowy - 360 stopni,
Odpowiedz:Tak
W pozycji nr 4 - jednorazowa końcówka hybrydowa integrująca energię bipolarną i ultradźwiękową o długości
ramienia 35cm, średnica ramienia 5mm, wyposażona w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia:
jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi
„zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, bransze zakrzywione, z kluczem dynamometrycznym i
uchwytem w zestawie; uchwyt nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji, zamykanie naczyń do 7 mm
włącznie, szczęki narzędzia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania
tkanki. Trzonek obrotowy - 360 stopni.
Odpowiedz:Tak

Pytanie Nr 7
Czy Zamawiający wymaga możliwości podłączenia do dzierżawionego generatora wielorazowych mono i
bipolarnych narzędzi elektrochirurgicznych innych producentów?
Odpowiedz:Tak
W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych ( (t.j.- Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ) Zamawiający postanowił przedłużyć termin
składania i otwarcia ofert z dnia 24.01.2018 r. na 25.01.2018 r.
Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
Z poważaniem

