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WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – asortyment 

stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii. 

 

Działając na podstawie art. 135  ustawy ust. 1, 2 oraz art. 137 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 

11 września 2019 r. –  w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia 

publicznego  Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.  

 
Pytanie 1  

Grupa 22, pozycja 1 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z padem chłonnym 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm z padem chłonnym 

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm z padem chłonnym 

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt. 

 

Pytanie 2 

Grupa 22, pozycja 2 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm złożona teleskopowo 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 125 x 150 cm z padem chłonnym, typu „U” (6,5 x 40 cm) 

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm 

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

z osobno pakowaną dwukomorową kieszenią na narzędzia w rozmiarze 38 x 43 cm, cena zestawu skalkulowana jako suma dwóch 

komponentów? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 3 

Grupa 22, Pozycja 3 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) 

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm złożona teleskopowo 

1 x serweta ginekologiczna Protect 250/280 x 280 cm, otwór przylepny 9 x 12 cm. Wbudowany worek na płyny. Wbudowane 

osłony na kończyny 

1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm 

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt. 

 

Pytanie 4 

Grupa 22, pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna 250/280 x 280 cm z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm 

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 5 

Grupa 22, pozycje 1-3 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z włókniny o chłonności min. 

285%? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 6 

Grupa 22, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 

w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi 

organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporne na rozerwania sucho/mokro w obszarze 

krytycznym 180/172 kPa, wytrzymałe na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N, odporne na penetrację 

płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonność wzmocnienia min. 680% ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 7 

Grupa 22, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w 

strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

odporne na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałe na rozciąganie na sucho/mokro w 

obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporne na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 

1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 8 

Grupa 22, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dwiema serwetami 75x90cm wykonanymi z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m2 z 

folią PE o gramaturze 28g/m2 (łączna gramatura serwety 96g/m2) o chłonności 420%, odporności na przenikanie płynów 226,2cm 

H2O? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 9  

Grupa 22, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm 

+ kieszeń na narzędzia 2-komorowa 30x40cm pakowana osobno? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt. 

 

Pytanie 10 

Grupa 22, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w 

strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

odporne na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałe na rozciąganie na sucho/mokro w 

obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporne na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 

1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 11 

Grupa 22, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy 

krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma 

samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. 

 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 

o gramaturze 56 g/m2 
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 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 12 

Grupa 22, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w 

strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

odporne na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałe na rozciąganie na sucho/mokro w 

obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporne na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 

1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający, w Grupie 7 przedmiotowego postępowania, dopuści możliwość zaoferowania instrumentarium do  

mikrochirurgii o następujących parametrach: 

- koszosito stalowe perforowane z pokrywą i chwytem transportowym, zaopatrzone w silikonowe uchwyty mocujące do narzędzi 

mikrochirurgicznych o wymiarach 273x176x30 mm – 1 szt., 

- mikronożyczki preparacyjne sprężynkowe z uchwytem okrągłym, zakrzywione, końce tępo-tępe, długość 145 mm – 1 szt., 

- mikronożyczki sprężynkowe proste uchwytem płaskim, końce ostro-ostre, długość 160 mm – 1 szt., 

- rozszerzacz naczyniowy typ Garrett, średnica końcówki 1 mm, długość całkowita 140 mm – 1 szt., 

- pinceta do wiązania szwów typ Vise, prosta, szczęka w formie platformy, gładka, szerokość 0,3 mm, długość 135 mm – 1 szt., 

- mikropinceta zegarmistrzowska figura 3, prosta, szczęka gładka, szerokość części roboczej 0,3 mm, długość 135 mm – 2 szt., 

- imadło mikrochirurgiczne odgięte, wąski pyszczek, uchwyt płaski z zapadką, długość 135 mm – 1 szt.? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający, w Grupie 17 przedmiotowego postępowania, dopuści możliwość zaoferowania: 

- wielorazowego klipsa do czasowego zamykania naczyń. Klips typu De Bakey, szczęki proste o długości 25 mm, 

- wielorazowego klipsa do czasowego zamykania naczyń. Klips typu De Bakey, szczęki zakrzywione o długości 25 mm, 

- wielorazowego klipsa do czasowego zamykania naczyń. Klips typu De Bakey, szczęki proste o długości 45 mm, 

- aplikatora wielorazowego kompatybilnego z oferowanymi klipsami, dedykowanego do laparoskopii, o średnicy 12,5 mm oraz  

długości  części roboczej 350 mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający, w Grupie 19 przedmiotowego postępowania, dopuści możliwość zaoferowania trokarów o średnicy 10 mm, 5,5 

mm oraz 13 mm, długości 110 mm oraz 150 mm (w przypadku trokarów bariatrycznych) przy zachowaniu pozostałych 

parametrów przewidzianych dla przedmiotu zamówienia w tej części, oraz uszczelki redukcyjnej 10/5mm, ilość 5szt. w pkt. 8, 

uszczelki redukcyjnej 13/10/5mm, ilość 5 szt. w pkt. 11 i  zestawu akcesoriów do trokarów opisanych w Pozycji 9, pakowanych po 

20 sztuk? Proponowane rozwiązanie jest kompatybilne z częścią trokarów używanych na Bloku Operacyjnym Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający, w Grupie 20 przedmiotowego postępowania, dopuści możliwość zaoferowania imadeł laparoskopowych o 

podanych poniżej parametrach technicznych: 

 imadło odgięte w lewo, rękojeść z PEEK w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, 

część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 310 

mm, 

 imadło odgięte w lewo, rękojeść z PEEK w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, 

część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 420 

mm, 

 imadło odgięte w prawo, rękojeść z PEEK w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, 

część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 310 

mm, 
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 imadło odgięte w prawo, rękojeść z PEEK w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, 

część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 370 

mm, 

 imadło proste, rękojeść z PEEK w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część 

robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. do 310 mm, 

 imadło proste, rękojeść z PEEK w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część 

robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 420 mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 17 

Grupa nr 2 poz. 4 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do ssania-płukania bariatrycznego o długości 45 cm. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 18 

Grupa nr 2 poz. 8 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kompletnych zestawów jednorazowych wraz kablem, czy 

samych elektrod ze złączem do połączenia z kablem wielorazowego użycia? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga kompletne zestawy jednorazowe wraz z kablem. 

 

Pytanie 19 – dot. grupy 19 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw trokarów z nieznacznymi różnicami cech, wskazanymi w poniższej propozycji 

zestawu : 
L Zestaw trokarów parametry    Ilości (szt.) 

 

1 Trokar wielorazowy do endoskopii, metalowy, płaszcz gładki, z zaworem wielofunkcyjnym, 

wyposażony w wewnętrzną przepustnicę i zewnętrzną uszczelkę, korpus trokara rozbieralny, 

autoklawowalny 

śr.5.5 mm, długość 

9,5 cm 

14 szt. 

2 Trokar do endoskopii, metalowy, płaszcz karbowany, z zaworem wielofunkcyjnym, 

wyposażony w wewnętrzną przepustnicę i zewnętrzną uszczelkę, korpus trokara rozbieralny, 

autoklawowalny 

śr.5,5 mm, długość 

9,5 cm 

15 szt. 

3 Gwóźdź piramidalny, metalowy do trokara o średnicy 5,5 mm i dł 9.5 cm (pasujący do pozycji 
1 i 2 ) 

śr.5,5 mm, długość  
9,5 cm 

10 szt. 

4 Zestaw akcesoriów wymiennych do oferowanego w poz.1 i 2 płaszcza trokara 5,5  mm 

składający się z niezbędnych materiałów zużywalnych typu uszczelki 

komplet uszczelek 

pakowane po 10 szt. 

200 

kompletów 

5 Trokar do endoskopii, metalowy, płaszcz gładki, z zaworem wielofunkcyjnym, wyposażony w 
wewnętrzną przepustnicę  i zewnętrzną uszczelkę, korpus trokara, rozbieralny, 

akutoklawowalny 

śr.11 mm, długość 
10 cm 

 20 szt. 

6 Trokar do endoskopii, metalowy, płaszcz karbowany, z zaworem wielofunkcyjnym, 
wyposażony w wewnętrzną przepustnicę  i zewnętrzną uszczelkę, korpus trokara rozbieralny, 

autoklawowalny 

śr.11 mm, długość 
10 cm 

12 szt. 

7 Obturator trójgraniasty ostry, metalowy do trokara o średnicy 11 mm, długość 10 cm (pasujący 

do pozycji 5 i 6 ) 

śr. 11 mm, długość 

10 cm 

10 szt. 

8 Nasadka redukcyjna na trokar 11 z przejściem 5,5 mm, zapinana na trokar,  wielorazowa, 

autoklawowalna 

 8 szt.  

9 Zestaw akcesoriów wymiennych do oferowanego w poz.5, 6 i 8  płaszcza trokara 11 mm i 
redukcji  składający się z niezbędnych materiałów zużywalnych typu uszczelki 

komplet uszczelek 
pakowane po 10 szt. 

150 
kompletów 

10 Trokar do endoskopii metalowy, płaszcz gładki, z zaworem wielofunkcyjnym, wyposażony w 

wewnętrzną przepustnicę  i zewnętrzną uszczelkę, korpus trokara rozbieralny, z obturatorem 

trójgraniastym ostrym 

śr.12,5 mm, dł.9,8 

cm 

3 szt. 

11 Nasadka redukcyjna do na trokar 12,5mm z przejściem do  5,5 mm  zapinana na trokar, 

wielorazowa, autoklaowalna 

 3 szt. 

12 Trokar do endoskopii metalowy XL, płaszcz gładki, z zaworem wielofunkcyjnym, 
wyposażony w wewnętrzną przepustnicę  i zewnętrzną uszczelkę, korpus trokara rozbieralny, z 

obturatorem trójgraniastym ostrym 

Trokar bariatryczny 
długi  15 cm , 

średnica 11 mm 

2 szt. 

13 Trokar do endoskopii metalowy XL, płaszcz gładki, z zaworem wielofunkcyjnym, 

wyposażony w wewnętrzną przepustnicę  i zewnętrzną uszczelkę lub zawór uszczelniający, 
korpus trokara rozbieralny, z obturatorem trójgraniastym ostrym 

Trokar bariatryczny 
długi 15 cm,średnica 

5,5 mm 

2 szt. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 20 – dot. grupy 19 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw trokarów wykonanych  zamiast metalu z nowoczesnego, lżejszego materiału 

PEEK, mającego możliwość w pełni zastąpić używane dotychczas zgodnie ze wskazanymi danymi w poniższej propozycji zestawu  
L Zestaw trokarów parametry    Ilości (szt.) 

1 Trokar wielorazowy do endoskopii, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK , płaszcz 
gładki, z zaworem wielofunkcyjnym, wyposażony w wewnętrzną  i zewnętrzną uszczelkę, 

autoklawowalny 

śr.5 mm, długość 10 
cm 

14 szt. 

2 Trokar do endoskopii, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK  płaszcz karbowany, z 
zaworem wielofunkcyjnym, wyposażony w wewnętrzną  i zewnętrzną uszczelkę, , 

autoklawowalny 

śr.5 mm, długość 
10cm 

15 szt. 

3 Gwóźdź piramidalny, metalowy do trokara o średnicy 5 mm i dł 10 cm (pasujący do pozycji 1 

i 2) 

śr.5 mm, długość  10 

cm 

10 szt. 

4 Zestaw akcesoriów wymiennych do oferowanego w poz.1 i 2 płaszcza trokara 5 mm 

składający się z niezbędnych materiałów zużywalnych typu uszczelki 

komplet uszczelek 

pakowane po 10 szt. 

200 

kompletów 

5 Trokar do endoskopii, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK , płaszcz gładki, z zaworem 

wielofunkcyjnym, wyposażony w wewnętrzną  i zewnętrzną uszczelkę, akutoklawowalny 

śr.10 mm, długość 

10 cm 

 20 szt. 

6 Trokar do endoskopii, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK płaszcz karbowany, z 

zaworem wielofunkcyjnym, wyposażony w wewnętrzną  i zewnętrzną uszczelkę, 

autoklawowalny 

śr.10 mm, długość 

10 cm 

12 szt. 

7 Obturator trójgraniasty ostry, metalowy do trokara o średnicy 10 mm, długość 10 cm (pasujący 

do pozycji 5 i 6) 

śr. 10 mm, długość 

10 cm 

10 szt. 

8 Nasadka redukcyjna na trokar 10 z przejściem do 5 mm, zapinana na trokar,  wielorazowa, 

autoklawowalna 

 8 szt.  

9 Zestaw akcesoriów wymiennych do oferowanego w poz.5, 6 i 8  płaszcza trokara 10 mm i 

redukcji  składający się z niezbędnych materiałów zużywalnych typu uszczelki 

komplet uszczelek 

pakowane po 10 szt. 

150 

kompletów 

10 Trokar do endoskopii niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK płaszcz gładki, z zaworem 
wielofunkcyjnym, wyposażony w wewnętrzną  i zewnętrzną uszczelkę, z obturatorem 

trójgraniastym ostrym 

śr.12 mm, dł.10 cm 3 szt. 

11 Nasadka redukcyjna do na trokar 12 mm z przejściem do 5 mm  zapinana na trokar, 

wielorazowa, autoklawowalna 

 3 szt. 

12 Trokar do endoskopii metalowy , XL, płaszcz gładki, z zaworem wielofunkcyjnym, 

wyposażony w wewnętrzną przepustnicę  i zewnętrzną uszczelkę, korpus trokara rozbieralny, z 

obturatorem trójgraniastym ostrym 

Trokar bariatryczny 

długi  15 cm, 

średnica  11mm 

2 szt. 

13 Trokar do endoskopii metalowy , XL, płaszcz gładki, z zaworem wielofunkcyjnym, 

wyposażony w wewnętrzną przepustnicę  i zewnętrzną uszczelkę lub zawór uszczelniający, 

korpus trokara rozbieralny, z obturatorem trójgraniastym ostrym 

Trokar bariatryczny 

długi 15 cm, 

średnica 5,5 mm 

2 szt. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 21 – dot. grupy 20 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw imadeł laparoskopowych z nieznacznymi różnicami cech, wskazanymi w 

poniższej propozycji zestawu : 

Lp. Parametry ilość  

1 

Imadło odgięte w lewo,  rękojeść w osi narzędzia, wykonana z aluminium pokrytego porcelitem ,  przycisk w dolnej część 

narzędzia ,  z wielostopniowym mechanizmem blokującym i zmienną  siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, 

wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 330 mm. 

6 szt. 

2 

Imadło odgięte w lewo,  rękojeść w osi narzędzia, wykonana z aluminium pokrytego porcelitem ,  przycisk w dolnej część 
narzędzia ,  z wielostopniowym mechanizmem blokującym i zmienną  siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, 

wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 450 mm. 
2 szt. 

3 

Imadło odgięte w prawo,  rękojeść w osi narzędzia, wykonana z aluminium pokrytego porcelitem ,  przycisk w dolnej część 

narzędzia ,  z wielostopniowym mechanizmem blokującym i zmienną  siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, 
wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 330 mm. 

6 szt. 

4 

Imadło odgięte w prawo,  rękojeść w osi narzędzia, wykonana z aluminium pokrytego porcelitem ,  przycisk w dolnej część 

narzędzia ,  z wielostopniowym mechanizmem blokującym i zmienną  siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, 
wyposażone w kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 450mm. 

2 szt. 

5 
Imadło proste,  rękojeść w osi narzędzia, wykonana z aluminium pokrytego porcelitem ,  przycisk w dolnej część narzędzia ,  z 
wielostopniowym mechanizmem blokującym i zmienną  siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w 

kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 330 mm. 

4 szt. 

6 

Imadło proste,  rękojeść w osi narzędzia, wykonana z aluminium pokrytego porcelitem ,  przycisk w dolnej część narzędzia ,  z 

wielostopniowym mechanizmem blokującym i zmienną  siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w 

kanał do płukania, nierozbieralne, autoklawowalne, śr. 5 mm, dł. 450 mm. 

2 szt. 
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Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 22 

Czy Zamawiający w Grupie 11 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o średnicy 5,0 mm w rozmiarach 

25-70 mm (skok co 5 mm) dł. gwintu 16 mm oraz 40-70 mm (skok co 5 mm) dł. gwintu 32 mm do wyboru przez Zamawiającego, 

zamiast opisanych? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
Pytanie 23 dot. Grupy 8 – Materiały opatrunkowe na blok operacyjny: 

Czy nie doszło do omyłki i czy Zamawiający potwierdza, że postawione wymogi  

„4. sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu” oraz „6. opakowania torebka papierowo-foliowa z etykietą typu tag z min. 2 

wlepkami do dokumentacji (z identyfikacją wytwórcy, wyrobu (REF), LOT, datą ważności) oraz z wycięciem na kciuk i zgrzewem 

w kształcie litery V” nie dotyczą pozycji nr 2 – ponieważ są to wyroby niejałowe pakowane w foliowe opakowanie. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ, pod tabelą dla grupy nr 8, w części:      

„W zakresie grupy 8 , Zamawiający wymaga:”: 

 skreśla się pkt 4 i w to miejsce wprowadza się nowy pkt 4: „sterylizowanych parą wodną w nadciśnieniu (dot. poz. 1, 3-6)” 

 skreśla się pkt 6 i w to miejsce wprowadza się nowy pkt 6: „opakowania torebka papierowo-foliowa z etykietą typu tag z min. 

2 wlepkami do dokumentacji (z identyfikacją wytwórcy, wyrobu (REF), LOT, datą ważności) oraz z wycięciem na kciuk i 

zgrzewem w kształcie litery V (dot. poz. 1, 3-5)”. 

 

Pytanie 24 dot. grupy 22 – Obłożenia  do zabiegów operacyjnych: 

poz. 2: Czy Zamawiający dopuści obłożenie bez kieszeni lub z kieszenią na narzędzia pakowaną osobno, pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ? 

poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pakiet do operacji ginekologicznych zawierający serwetę ginekologiczną z 

wbudowanymi osłonami na nogi (wymiary min. 250x250cm) i samoprzylepnym oknem (wymiary okna min.8x12cm, warstwa 

lepna dookoła okna   min. 30 cm x 35 cm), z workiem do zbiorki płynów - 1szt. Pozostałe składowe pakietu zgodne z 

wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 25 

Grupa 24 – Siatki przepuklinowe anatomiczne 3D: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 siatki nieresorbowalne, przestrzenne 

(3D) wykonane z transparentnej i niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Masa powierzchniowa 60-85g/m2, 

powierzchnia porów ok 4,5 mm2. z niebieskim znacznikiem ułatwiającym właściwe ułożenie implantu w strukturach 

anatomicznych. Wymiary: rozmiar S/M - ok. 14,5 x 11,5 x 5,5 cm lub rozmiar L - ok 16,5 x 11,5 x 5,5 cm. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
Pytanie 26 

Czy Zamawiający w grupie nr 2 poz. 6 i 7 dopuści grasper laparoskopowy tylko w wersji z blokadą, którą można aktywować bądź 

nie? Blokada jest blokadą płynną - bransza może zostać zablokowana w każdym, dowolnym stopniu jej rozwarcia.  Grasper 

wyposażony jest w atraumatyczne bransze z silikonowymi podkładkami w związku z czym nie stosuje się w nim prądu 

monopolarnego, dlatego nie występuje tu rotujące złącze do podłączenia prądu.  Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ? 

Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 27 

Zamawiający w grupie nr 2 poz. 11 nie podał średnicy trokara oraz jego długości. Proszę o określenie tych parametrów. W ramach 

tej grupy Zamawiający uwzględnił już swoje zapotrzebowanie na trokary 5mm i 11mm o długości 100mm i 150mm (poz. 10 i 12). 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga trokar o następujących parametrach: średnica 12 mm, długość 100 mm i 150 mm. 

 

Pytanie 28 

Czy w przypadku trokarów opisanych przez Zamawiającego w grupie nr 2 poz. 10-12 wymagane jest aby obturator dawał 

możliwość stworzenia odmy tj. posiadał otwór umożliwiający insuflację? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.  
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Pytanie 29 

Czy Zamawiający w zad. 1, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 

znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar z cechami użytkowymi standardowego trokara, 5-10/11mm, dł. 100mm (w 

nomenklaturze producenta oznakowany jako 10mm), z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; obturator 

wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalna, odporna na 

rozerwanie np. przez bransze klipsownicy, unikalna ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w 

trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących zabrudzić kamerę; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę 

narzędzi, klapkowy zawór otwierany obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; 

możliwośc odłączenia od kaniuli główki z uszczelkami; przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, kaniula 

rowkowana – ścięta, potwierdzone badaniem zmniejszenie ilości przepuklin pooperacyjnych poprzez zastosowanie tego typu 

grotu? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 30 

Czy Zamawiający w zad. 1, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 

znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar z cechami użytkowymi standardowego trokara, 5-12mm, dł. 100mm, z 

atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w 

trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalna, odporna na rozerwanie np. przez bransze klipsownicy, unikalna 

ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących 

zabrudzić kamerę; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi, klapkowy zawór otwierany obrotowo dla szybkiej 

desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; możliwość odłączenia od kaniuli główki z uszczelkami; 

przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, kaniula rowkowana – ścięta, potwierdzone badaniem zmniejszenie 

ilości przepuklin pooperacyjnych poprzez zastosowanie tego typu grotu? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 31 

Czy Zamawiający w zad. 1, poz.3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 

znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar z cechami użytkowymi standardowego trokara 5mm, dł. 100mm, z atraumatycznym 

separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w trakcie pierwszego 

wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalną, odporną na rozerwanie np. przez bransze klipsownicy; stożkowe wejście ułatwiające 

jednoręczną wymianę narzędzi, klapkowy zawór otwierany obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z 

pola operacyjnego; możliwośc odłączenia od kaniuli główki z uszczelkami; przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej 

wizualizacji, kaniula rowkowana – ścięta, potwierdzone badaniem zmniejszenie ilości przepuklin pooperacyjnych poprzez 

zastosowanie tego typu grotu? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 32 – dot. grupy 22, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm 

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm 

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna 

- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku 

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna 

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm/ rzep typu Velcro 2 x11 cm* 

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego  na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, 

polietylen), o gramaturze max. 55g/m2  a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o 

odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci 

worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych. 

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, 

posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz  4 etykietki  samoprzylepne do dokumentacji medycznej 

zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w 

worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt. 
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Pytanie 33 – dot. grupy 22, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie: 

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu) 

1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo,  

2 x  serweta 75x93 cm, przylepna,  ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm 

1 x serweta 175x183 cm, przylepna,  ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep  

1 x serweta 152x250 cm, przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu 

rzep,   

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 34x36 cm 

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej 

włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max.43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o 

łącznej gramaturze min. 115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho 

(min. 250 kPa), o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna 

końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w 

przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: 

numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). 

Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej 

ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. 

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu. Czy zamawiający oczekuje 

zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

Zamawiający nie wymaga zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu i nie oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji 

medycznej.  

 

Pytanie 34 – dot. grupy 22, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu laryngologicznego o następującym składzie: 

Sterylna serweta na głowę typu „turban” 107 x 82,5 cm z wąskim przylepcem (2cm), wykonana trójwarstwowego laminatu o 

gramaturze max. 66 g/m2. pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10).Laminat 

odporny na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). I klasa palności. 

Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w przezroczystą, foliową 

torbę papierowo foliową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, 

numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 

Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 35 – dot. grupy 22, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:  

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej  (owinięcie 

zestawu) 

 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88cm 

 1 x serweta górna 150x240cm, przylepna 

 1 x serweta 200x250cm z przylepnym wycięciem U 7x95 cm  (trzystopniowy sposób aplikacji) 

 4 x ręcznik chłonny  20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego (na całej powierzchni)  bilaminatu o niskiej gramaturze  max.58g/m2  i 

wysokiej odporności przenikanie płynów > 170 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10. W celu ułatwienia aplikacji 

serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet 

pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. 

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do 

dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety 

dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia 

wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3,.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 

14001 potwierdzony certyfikatem. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanej osobno 2-komorowej kieszeni na narzędzia 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt. 

 

Pytanie 36 – dot. grupy 22, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ginekologicznego o następującym składzie:  

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej 

1x taśma przylepna 9x50cm 
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2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 

1x serweta  z bilaminatu 75x90cm 

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji 

serwety w okolicy łonowej, z  przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z 

dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna 

wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien 

celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 

cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia 

wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami 

do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę 

ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie 

zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt. 

 
Pytanie 37 – dot. grupy 20 

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (narzędzia) oraz fakt, iż znajdują się one  w magazynie zewnętrznym 

poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 20 dni roboczych od złożenia 

zamówienia? Ponadto przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 38 – dot. grupy 19 (dotyczy pozycji 4 i pozycji 9)  

Czy Zamawiający dopuści akcesoria-uszczelki do wymienionych trokarów pakowane po 5 szt. gdyż tylko tak producent pakuje 

swoje wyroby?  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia pakowanego po 5 sztuk pod warunkiem, że ostateczna ilość 

trokarów w pozycji 4 i 9 będzie zgodna z tą, wymaganą w SWZ. 

 

Pytanie 39 – dot. grupy 19 (Dotyczy pozycji 4 i pozycji 9)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. zestawu akcesoriów 

wymiennych składającego się z niezbędnych materiałów zużywalnych typu uszczelki, komplet uszczelek, który nie podlega ustawie 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.175 z późn. zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia 

deklaracji zgodności (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 i 9, aby produkty nie były wyrobem medycznym. 

 

Pytanie 40 

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, iż znajdują się one  w magazynie zewnętrznym poza granicami 

kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia? 

Ponadto przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 41 – dot. grupy 6 

Czy zamawiający dopuści nitinolowe igły do szycia łąkotki bez oczek, z fabrycznie nałożonym szwem w rozmiarze USP 2-0 lub 

0? Wykonawca na czas trwania umowy zapewnia wielorazowe instrumentarium (kaniule) do oferowanych igieł z pętla do szycia 

łąkotki metodą „Inside-out”. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 42 – dot. grupy 13, pkt. 2 

Jednorazowe narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i 

zamykanie naczyń krwionośnych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Max oraz Min. Dł. robocza 36 cm, śr. trzonu 5,5 mm. 

Zakrzywione, precyzyjne. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, w 

komplecie uchwyt mocujący do przetwornika (nie wymagają użycia klucza dynamometrycznego). 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 43 – dot. grupy 13, pkt. 3 

Jednorazowe narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i 
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zamykanie naczyń krwionośnych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Max oraz Min. Dł. robocza 14 cm lub 23 cm, śr. Trzonu 

5,5 mm. Zakrzywione, precyzyjne. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego 

użytku, w komplecie uchwyt mocujący do przetwornika (nie wymagają użycia klucza dynamometrycznego). 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 44 – dot. grupy 13, poz. 3 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Jednorazowe narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię 

bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone 

w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 16-20 cm, śr. trzonu 5-5,5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o 

dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, 

jednorazowego użytku, w komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 45 – dot. grupy 13, poz. 4 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Przetwornik piezoelektryczny wytwarzający drgania ultradźwiękowe o zakresie 

47kHz, kompatybilny z oferowanym narzędziem i generatorem 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 46 – dot. grupy 24 

Czy Zamawiający dopuści: Siatki o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie 3D dopasowanym do kanału pachwiny. Siatki z 

przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/ m2 oraz 148,4g/m2 Nie 

wymagają dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronne . Rozmiar 10,3x15,7 cm . Zamawiający określi rodzaj zamawianej siatki 

podczas składania zamówienia. Zamawiający będzie miał możliwość zakupu siatki lekkiej tj 42g/m2 lub cięższej tj. 148,4/m2 w 

zależności od potrzeb i rodzaju przepukliny pacjenta. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 47 

Czy Zamawiający w Grupie 4 dopuści cystotom o długości 180 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 48 – dotyczy pakiet 18 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłanialny pleciony, monofilamentowy z mieszaniny kwasu glikolowego i 

mlekowego pokryty mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia. Pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 49 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręty niesterylne? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Dotyczy projektu umowy 

 

Pytanie 50 – dotyczy załącznika nr 3A 

Czy Zamawiający zgadza się, aby „W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony 

w ust. 2 lub w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9, 

Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania 

umowy, w miejsce niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku 

wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma 

obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego lub 

reklamowanego przedmiotu dostawy. Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnień, o 

których mowa w ust. 15.” 
Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 51 – dotyczy załącznika nr 3D, § 1 ust. 5: 

Czy Zamawiający zgadza się na zmniejszenie kary umownej w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 

dni robocze do 2% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 52 

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 

obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze 

wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu  przyszłej umowy w zakresie 

zapisów §4 ust. 13, 15 i 18: 

Pytanie 53 

§4 ust. 13 W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 2 lub w przypadku zwłoki w 

załatwieniu reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez 

Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce niedostarczonego lub reklamowanego 

przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na 

obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty 

obciążeniowej, jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto 

niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy. Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z 

uprawnień, o których mowa w ust. 15. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 54 

§4 ust. 15 W przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego 

przedmiotu dostawy. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 55 

§4 ust. 18 W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma 

prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, do której 

realizacji zobowiązał się Zamawiający zgodnie z treścią ust. 7, chyba że niniejsza umowa przewiduje w danym przypadku karę w 

innej wysokości. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie 

uzasadniającej odstąpienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 56 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 1 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 57 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy 

o wprowadzenie w § 4 ust. 9 pkt. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,… od 

zgłoszenia reklamacji” na ,,…od dnia uznania reklamacji”. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 58 – dotyczy załącznik nr 3C do SWZ 

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §4 ust.13 z 2% 

na 1%  wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 59 – dotyczy załącznik nr 3C do SWZ 

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza 

granicami Kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji reklamacji opisanego we wzorze umowy §4 ust. 9 pkt. 

a) z 5 do 10 dni roboczych oraz pkt. b) z 7 do 14 dni roboczych? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 60 – dotyczy wzoru umowy zał. nr 3A – Par. 5 ust. 11 – Pakiet nr 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:  

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie obowiązywania umowy sprzęt zastępczy w przypadku jeżeli okres pomiędzy 

zgłoszeniem wady i jej usunięciem jest dłuższy niż 5 dni roboczych. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający ma 

prawo zapewnić sobie sprzęt o analogicznych lub zbliżonych parametrach od osoby trzeciej na koszt Wykonawcy, który ma 

obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również obciążyć Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 61 – dotyczy wzoru umowy zał. nr 3D (umowa depozytu) – Par. 1 ust. 5 – Pakiet nr 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:  

5.W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

karą umowną 2% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 62 

Prosimy Zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy do 0,2% wartości brutto nie 

dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 63 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z umowy § 6 ust 3 pkt c) 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 64 

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary za zwłokę w utworzeniu depozytu na 0,2% wartości towaru objętego depozytem za każdy 

dzień zwłoki. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Zamawiający 
 

 

 


