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Świętochłowice, 15.04.2016 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy:  postępowania na Zakup i dostawę wyposażenia Bloku Operacyjnego – zestaw 
laparoskopowy z resektoskopem bipolarnym i oprzyrządowaniem., znak sprawy 22/ZA/16 

 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące 

pytania: 
 
Pytanie 1. 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej 
wiedzy i doświadczenia w celu zachowania porównywalności ofert zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Proponujemy następującą zmianę zapisu rozdziału 4 pkt. 2 SIWZ: „W celu spełnienia 
powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych/wykonywanych 
minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie umowy w całości lub części) odpowiadających swoim 
rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 2. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację 
zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z 
korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu 
medycznego. Pozwoli to, bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie, jako 
odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę 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%. Wzór 
zmienionego formularza prezentujemy poniżej: 
 
„Ogółem wartość zamówienia: ........................................................ złotych netto 

słownie:................................................................................................................................. 

Ogółem wartość zamówienia: …………………………................................... złotych brutto 

słownie:................................................................................................................................. 
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W tym koszt finansowania płatności ratalnej wynosi: 

…………………….zł  netto + ZW. VAT = ………………………..zł brutto.” 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 3. 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów rozdziału 16 SIWZ w zakresie kryterium wyboru 
ofert i zmianę zapisów pkt. 2 na następujący:  

„Oferta z terminem płatności pierwszej raty - 30 dni otrzyma 0 pkt;  

Oferta z terminem płatności pierwszej raty - 40 dni otrzyma 2 pkt;  

Oferta z terminem płatności pierwszej raty - 50 dni otrzyma 5 pkt;  

Oferta z terminem płatności pierwszej raty - 60 dni otrzyma 10 pkt”. 
 
Odp.: Zamawiający doprecyzuje zapisy według powyższej propozycji. 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o dopuszczenie kalkulacji oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty 
nie podzielnej na równe raty.  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, iż raty będą porównywalne. 
 
Pytanie 5. 
W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze 
prosimy o zmianę zapisu §3 ustęp 2 wzoru umowy na następujący: „(…) Za dzień zapłaty wskazuje się 
dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 6. 
Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej 
określonej w § 5, ust. 1 pkt 1) z 10% do 5%. 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 7. 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej  określonej w § 5, ust. 1 pkt 2) z 1% do 0,5%. 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 8. 
Prosimy o zmianę w §5 ust.1 pkt 2) słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.  
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Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 9. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 5 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony 
zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”. 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 10. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 6, ust. 2 i nadanie mu brzmienia: „W ramach gwarancji 
Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na wolny od wad zgłoszony przedmiot umowy w 
terminie wspólnie uzgodnionym przez obie strony Umowy, nie dłuższym niż 4 dni od daty wezwania 
drogą pisemną, faksem na nr………… lub mailem na adres…………………..”.  
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 11. 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kary umowne nie będą 
naliczone. 
 
Odp.: Zamawiający potwierdza. 
  
Pytanie 12. 
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony 
protokołu końcowego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia 
przedmiotu zamówienia”. 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 13. 
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy 
jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §8 wzoru umowy następujących zapisów: 

c) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą 
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który 
ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 
o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do ak-
tualnego stanu prawnego; 
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g) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, prze-
jęć, itp. 

 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 14. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę właściwości sądu rozstrzygającego spory pomiędzy Stronami na sąd 
właściwy dla siedziby Wykonawcy. 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15. 
Prosimy o zmianę postanowienia §2 ust.10 i nadanie mu brzmienia:” Obowiązkiem Wykonawcy jest 
naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim przez przedmiot 
umowy, Wykonawcę i jego pracowników lub środki transportu albo inne urządzenia Wykonawcy, a także 
innych szkód powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy o ile wskazane w niniejszym ustępie 
szkody powstały z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę , a także bezpłatne przeszkolenie personelu 
Zamawiającego (użytkowników) z zakresu obsługi dostarczanego przedmiotu umowy - w terminie 
dostawy, w siedzibie Zamawiającego.” 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16. 
Prosimy o zmianę §7 poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób aby przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu zamawiający zobowiązany był do wezwania wykonawcy i wyznaczenia mu 
dodatkowego 14 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia. 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 17. 
Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi 
jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).  
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 18. 
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających 
z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zgodę, aby 
umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze Wykonawcy.  
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Odp.: Nie dotyczy. 
 
Pytanie 20. 
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. 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21. 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia 
obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 22. 
Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę 
na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?  
 
Odp.: Nie dotyczy. 
 
Pytanie 23. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. 
 
Odp.: Nie dotyczy. 
 
Pytanie 24. 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości 
postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w 
przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 25. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, proponowany zapis umowny § będzie miał 
następujące brzmienie: "Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty 
przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty 
ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.  
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 90 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o 
jego wskazanie. 
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Odp.: Nie dotyczy. 
 
Pytanie 26. 
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom, jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie 
internetowej następujących dokumentów: 

a) Umowy Spółki 
b) Odpisów Regon, NIP, KRS 
c) Rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący  
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 2014r.   

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 27. 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego 
zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 28. 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 29. 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 5 ust. 1 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w ofercie stano-
wiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okolicz-
ności, za które odpowiada Wykonawca. 

2) w wysokości 0,5% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za każdy 
dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub wymianie przedmiotu umowy wadliwego na wolny 
od wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ wadliwego/ brakującego 
towaru 

 
Odp.: Zgodnie z odpowiedziami do pytań 6 i 7. 

Pytanie 30. 
Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 9 Instrumentarium chirurgiczne i pozycję 
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10 Resektoskop bipolarny ? 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 31. 
Kamera endoskopowa 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kamerę z zoomem 2X ? 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 32. 
Insuflator CO2 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu Insuflator CO2 z wyświetlaczem Led parametrów pracy ? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu we wzorze Umowy: 
Pytanie 33. 
§ 2 ust. 6 
Dodając uściślenie: ,,Z wyłączeniem sytuacji, kiedy doszło do uszkodzenia/zniszczenia sprzętu w wy-
niku nieprzestrzegania instrukcji obsługi/niewłaściwego użytkowania oraz z wyłączeniem kosztów ele-
mentów zużywalnych/eksploatacyjnych (typu: uszczelki, zawory, filtry, dreny itp.)" 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 34. 
§ 3 ust. 1 
Ze względu na różne stawki podatku VAT dla wyrobów medycznych, wyrobów niemedycznych oraz 
kosztów finansowania zakupu w okresie min. 24 miesięcy, prosimy o wyszczególnienie na formularzu 
cenowym oraz na fakturze osobnych pozycji: 
- wyroby medyczne: VAT 8% 
- wyroby niemedyczne: VAT 23% 
- koszty finansowania: VAT ………. (w zależności i od wybranej przez oferenta formy kredytowania). 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 35. 
§ 5 ust. 1 pkt 2 
Czy w przypadku opóźnienia w dostawie elementów wyposażenia nie mających istotnego wpływu na 
funkcjonowanie zestawu laparoskopowego i resektoskopu bipolarnego, wysokość kary finansowej bę-
dzie naliczana od wartości całego zamówienia czy wartości brakującego elementu? 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 36. 
§ 5 ust. 1 pkt 2 
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Ze względu na dużą wartość kontraktu, w przypadku naliczania kary od całości jego wartości, nawet w 
przypadku braku pojedynczych detali, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,2% za 
każdy dzień spóźnienia? 
 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania 7 do 0,5%. 

Pytanie 37. 
§ 2 ust. 3 
Ze względu na dużą ilość zamawianych specjalistycznych elementów i ogólną złożoność dostawy pro-
simy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni. 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 38. 
§ 6 ust. 6 
Prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „z wyłączeniem elementów zużywalnych/eksploatacyjnych (typu: 
uszczelki, zawory, filtry, dreny itp.)” 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

PARAMETRY TECHNICZNE:  
Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zmianę parametrów technicznych w podanych 
pozycjach: 

Pytanie 39. 
Poz. 1. Kamera endoskopowa:   
Zamiast: „STEROWNIK WYPOSAŻONY W WYJŚCIA CYFROWE: MIN. SDI, DVI, S-Video” bę-
dzie: „STEROWNIK WYPOSAŻONY W WYJŚCIA CYFROWE: DVI-D, RGB HV, S-Video, Com-
posite Video, interfejsy RS232, PS/2.” 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza również opis: „STEROWNIK WYPOSAŻONY W WYJŚCIA 
CYFROWE: DVI-D, RGB HV, S-Video, Composite Video, interfejsy RS232, PS/2.” 

Pytanie 40. 
Poz.4. Źródło światła LED: 
Zamiast: „UNIWERSALNE ZŁĄCZE DO ŚWIATŁOWODÓW RÓŻNYCH PRODUCENTÓW” bę-
dzie: „Gniazdo przyłączeniowe światłowodów kompatybilne z oferowanymi światłowodami w syste-
mie Storz, możliwość serwisowej wymiany gniazda na inne: Wolf, Olympus, ACMI. Funkcja automa-
tycznego wyłączania emitera w przypadku odłączenia światłowodu od urządzenia.” 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 41. 
Zamiast: „ŚWIATŁOWÓD FULL HD” będzie: „Światłowód do źródeł światła typu LED w torach 
wizyjnych full HD Ø4,8mm/230mm długość, wzmacniany metalowym oplotem, delikatnie świecący 
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światłem w kolorze niebieskim, celem zabezpieczenia w trakcie zabiegu przed przypadkowym uszko-
dzeniem, wzmocnione obydwa końce zapobiegające złamaniu, autoklawowalny 134⁰ x 2szt.” 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza również opis: „Światłowód do źródeł światła typu LED w torach 
wizyjnych full HD Ø4,8mm/230mm długość, wzmacniany metalowym oplotem, delikatnie świecący 
światłem w kolorze niebieskim, celem zabezpieczenia w trakcie zabiegu przed przypadkowym 
uszkodzeniem, wzmocnione obydwa końce zapobiegające złamaniu, autoklawowalny 134⁰ x 2szt.” 

Pytanie 42. 
Poz. 7. Pompa ssąco-płucząca - laparoskopowa: 
Czy Zamawiający w zdaniu: „wraz z zestawem drenów jednorazowych i wielorazowych oraz jednora-
zowymi pojemnikami na odsysane płyny (40sztuk) rozumie: 2 komplety wielorazowych, autoklawo-
walnych drenów silikonowych + 40 jednorazowych filtrów w torze ssania i 40 kompletnych drenów 
jednorazowego użytku w torze płukania oraz 40 jednorazowych pojemników na odsysane płyny? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. 

Pytanie 43. 
Poz. 7 Pompa histeroskopowa: 
Czy Zamawiający ma na myśli 40 kompletnych drenów jednorazowego użytku w torze płukania? 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ 

Pytanie 44. 
Poz. 10 Resektoskop bipolarny 
Prosimy o potwierdzenie, że powtórzony zapis: „OPTYKA HISTEROSKOPOWA O ŚR. 4 MM, KĄT 
PATRZENIA 30O, DŁ. ROBOCZA 302-310 MM, AUTOKLAWOWALNA - 1 SZT.” jest oczywistą 
omyłką pisarską i Zamawiający miał na myśli 1 optykę (1sztuka). 
 
Odp.: Zamawiający bierze pod uwagę 1 optykę i poprawia oczywistą omyłkę pisarską 

Kamera Endoskopowa FullHD – 1 szt. 
Pytanie 45. 
Czy Zamawiający wymaga możliwość rozbudowy systemu laparoskopowego o moduł umożliwiający 
podłączenie giętkich wideoendoskopów. Po podłączeniu modułu możliwość jednoczesnego wyświetla-
nia obrazu z 2 źródeł: głowicy kamery laparoskopowej i wideoendoskopu w tym samym czasie - na 
jednym monitorze, z funkcją podziału obrazu na dwie równe części ? 
 
Odp.: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 

Pytanie 46. 
Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga trzech przetworników obrazu najwyższej jakości typu CCD 
(3xCCD) ? 
 
Odp.: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 
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Pytanie 47. 
Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści najwyższą możliwą rozdzielczość obrazu FullHD 1920 x 1080 p ? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 48. 
Poz.5 – Czy Zamawiający wymaga sterownika obrazu wyposażonego w wyjścia cyfrowe typu DVI (2 
wyjścia) i 3G-SDI (1 wyjście) do podłączenia dodatkowych monitorów na większych odległościach ? 
 
Odp.: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 

Pytanie 49. 
Poz.6 – Czy Zamawiający dopuści większy od wymaganego zoom cyfrowy – 5 poziomów ? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 50. 
Poz.7 – Czy Zamawiający dopuści funkcje programów kamery  dedykowanych do wszystkich dziedzin 
(również Lap i Hist) oparte na:  
 Funkcja obrazowania redukująca różnice w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie doświe-

tlonego obrazu 
 Funkcja obrazowania wzmacniająca kontrast kolorów w celu uwydatnienia struktury tkanek i una-

czynienia 
 Funkcja obrazowania eliminująca i redukująca kolor czerwony emitowany przez tkanki 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Monitor medyczny Full HD – 1 szt. 
Pytanie 51. 
Poz.2 – Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość monitora dopasowaną do sterownika kamery równą 
najwyższej możliwej rozdzielczości 1920x1080 ? Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Źródło światła LED – 1 szt.  
 Pytanie 52. 
Poz.3 – Czy Zamawiający dopuści dodatkowe adaptery z możliwością podłączenia światłowodów 
różnych producentów ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 53. 
Poz.4 – Czy Zamawiający dopuści optykę laparoskopową, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30 st., 
wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. - 2 szt. ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 54. 
Poz.5 – Czy Zamawiający dopuści optykę laparoskopową, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 0 st., 
wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. - 2 szt. ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Insuflator CO2 – 1 szt. 
Pytanie 55. 
Poz. 3 – 6 – Czy Zamawiający dopuści insuflator CO2 o parametrach podanych poniżej: 
 Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2  
 Diodowy wskaźnik ilości CO2 w butli 
 Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu 

insuflacji po stronie pacjenta 
 Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu  
 Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia gazu po stronie pa-

cjenta i przepływu gazu 
 Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu  
 Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia 

insuflacji  
 Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację 

urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku ope-
racyjnego. Możliwość sterowania parametrami insuflatora z głowicy kamery 
endoskopowej. Dodatkowo możliwość wyświetlania parametrów insuflatora na 
monitorze operacyjnym 

 Silikonowy dren do insuflacji, autoklawowalny szt. 2 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 56. 
Poz.9 – Czy Zamawiający dopuści Igłę Veressa o dł. 130 mm ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Niemedyczna nagrywarka video – 1 szt. 
Pytanie 57. 
Czy Zamawiający dopuści możliwość nagrywania wideo i zdjęć na pamięci przenośnej typu Pendrive 
podłączanej bezpośrednio do sterownika kamery endoskopowej ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 58. 
Czy Zamawiający wymaga aby system endoskopowy posiadał funkcję zapisu zdjęć oraz sekwencji wideo 
w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do systemu wizyjnego? Sterowanie zapisem poprzez 
przyciski na głowicy kamery, menu operacyjne oraz podłączoną klawiaturę. 



                                                                         

                                                                            
 
 

ul. Chorzowska 38 
41-605 Świętochłowice 
tel. 32/245 50 41 do 5 
tel./fax: 32/245 34 40 

 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
Wydział VIII Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000426290 

 
Nr NIP: 627-16-69-770 
REGON: 000311450 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 

 

 

 
Odp.: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 
 
Instrumentarium chirurgiczne – 1 kpl. 
Pytanie 59. 
Poz.1 – Czy Zamawiający dopuści długość rurki ssąco-płuczącej równa 36 cm ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 60. 
Poz. 2-4 – Czy Zamawiający dopuści Trokar kompletny - śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet 
(kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli 
trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; 
gwóźdź piramidalny) – 8 szt. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 61. 
Poz. 5-8 – Czy Zamawiający dopuści Trokar kompletny - śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet 
(kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli 
trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; 
gwóźdź piramidalny) – 8 szt. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 62. 
Poz. 9-10 – Czy Zamawiający dopuści Trokar kompletny - śr. kaniuli 13,5 mm, dł. robocza 11,5 cm - 
komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór 
kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; 
gwóźdź piramidalny) – 1 szt. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 63. 
Poz. 11 i 14 – Czy Zamawiający dopuści 20 szt. uszczelek zewnętrznych wielorazowych do trokarów 6 
mm ? Wewnątrz trokara nie są potrzebne dodatkowe uszczelki. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 64. 
Poz. 12 i 15 – Czy Zamawiający dopuści 20 szt. uszczelek zewnętrznych wielorazowych do trokarów 11 
mm ? Wewnątrz trokara nie są potrzebne dodatkowe uszczelki. 



                                                                         

                                                                            
 
 

ul. Chorzowska 38 
41-605 Świętochłowice 
tel. 32/245 50 41 do 5 
tel./fax: 32/245 34 40 

 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
Wydział VIII Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000426290 

 
Nr NIP: 627-16-69-770 
REGON: 000311450 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00 

 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 65. 
Poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści 20 szt. uszczelek zewnętrznych wielorazowych do trokarów 13,5 
mm ? Wewnątrz trokara nie są potrzebne dodatkowe uszczelki. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 66. 
Poz. 20-29; 34-36 – Czy Zamawiający dopuści długość narzędzi laparoskopowych równą 36 cm ? 
Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 67. 
Poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki monopolarne, ostre, 2x4 zęby ? Pozostałe parametry bez 
zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 68. 
Poz. 32 – Czy Zamawiający dopuści retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, długość 36 cm, śr. 
10 mm ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 69. 
Poz. 33 – Czy Zamawiający dopuści imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką, bransze proste, 
dł. 33 cm ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 70. 
Poz. 38 – Czy Zamawiający dopuści klipsownicę laparoskopową rozbieralną ? Pozostałe parametry bez 
zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 71. 
Poz. 39 – Czy Zamawiający dopuści klipsy tytanowe medium-large, w magazynkach po 10 szt. – opak. 
– 160 szt. – 3 opakowania ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 72. 
Poz.43-44 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 
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instrumentów laparoskopowych o wym. 585x255x145 ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Resektoskop bipolarny 
Pytanie 73. 
Poz.1 Czy Zamawiający dopuści optykę histeroskopową o dł. roboczej 30 cm ? Pozostałe parametry bez 
zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 74. 
Poz.6-8 Czy Zamawiający wymaga elektrody o konstrukcji dwubiegunowej tj. część neutralna 
umieszczona nad częścią aktywną w dystalnym końcu elektrody, zapewniającej przepływ prądu wysokiej 
częstotliwości w obrębie części neutralnej i aktywnej, bez udziału płaszcza i innych elementów 
resektoskopu ? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 

Pytanie 75. 
Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 
5,4 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. 
półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do 
podłączenia płukania i płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 6 mm kompatybilny z 
płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do 
podłączenia odsysania ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 


