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Konin, 09.03.2022 r. 

WSZ-EP-49/2021/336/2022  

 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego  w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, 
urządzeń i innych wyrobów medycznych”,  nr sprawy WSZ-EP-49/2021  

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 7 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Dotyczy: Pakiet  3 – Diatermia (aparat) elektrochirurgiczna monopolarna i bipolarna wraz                                  
z montażem  i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  - 1 szt. 

Treść pytania nr 1:   
Punkt nr 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z podstawową częstotliwością 
pracy 357kHz? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 2:   
Punkt nr 9 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z pięciostopniową regulacją 
wysokości dźwięków dla cięcia i koagulacji? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 3:   

Punkt nr 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w wyjścia: 
- jedno monopolarne w systemie 3-pin (europejskie) 
- jedno bipolarne (2-bolcowe) –umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych 
- gniazdo elektrody neutralnej, płaskie 
- dwa gniazda sterowników nożnych? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Treść pytania nr 4:   
Punkt nr 11 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną cięcia 
monopolarnego 250 W i automatycznym doborem mocy do tkanki? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 5:   
Punkt nr 12 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną koagulacji 
monopolarnej miękkiej i forsownej 150W i automatycznym doborem mocy do tkanki? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 6:   
Punkt nr 13 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną koagulacji 
bipolarnej 100 W i automatycznym doborem mocy do tkanki, bez cięcia bipolarnego? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 7:   
Punkt nr 14 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością zmiany wartości 
mocy przez operatora? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 8:   
Punkt nr 16 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością zapamiętania 
ostatniej nastawy? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 9:   
Punkt nr 18 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach 380 x 165 x 340 
mm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  urządzenia o maksymalnych wymiarach 
385x385x165mm. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ – 
Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 do 
SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 10:   
Punkt 20 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z maksymalnym zużyciem energii 
podczas pracy do 450 W? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Wyposażenie 

Treść pytania nr 11:   
Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty monopolarne jednorazowego użytku, z 
wtykiem do diatemii 3 pin, długość 3m, długość uchwytu 155mm, z wymiennym nożykiem dł. 75 
mm, wtyk 2,4mm, z blokadą zapobiegającą obracaniu się nożyka, współpracujące z oferowaną 
diatermią? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 12:   
Punkt nr 3 – Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu zaoferowania osłony na uchwyty 
lamp operacyjnych, które nie są podstawowym wyposażeniem diatermii elektrochirurgicznej. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2.3 
do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych w punkcie II. 
Wyposażenie punkt 3 o treści: „Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, 
pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,5-12 cm, biokompatybilna, 
woreczek, wymiary woreczka 9,5x12cm (+/-1 cm), wolna od lateksu – 10 szt.”. Zmodyfikowany 
Załącznik nr 2.3 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 

Treść pytania nr 13:   
Punkt nr 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel do elektrod biernych dł. 5m, 
kompatybilny z oferowanym urządzeniem i kompatybilny z oferowanymi elektrodami 
jednorazowego użytku? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Treść pytania nr 14:   
Punkt nr 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, 
dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w okalający pas bezpieczeństwa, który gwarantuje 
równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni 
przewodzącej 110cm2, powierzchni całkowitej 170cm2, rozmiar elektrody: 176 x122mm, elektrody 
pakowane w pakietach po 5 szt, do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i 
datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta, opakowanie handlowe 50szt, 
grubość 1mm? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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