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UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  

  

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-
060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

Informuje, że: 

Zadanie nr 19 - Ssak elektryczny w ilości- 3 szt 

Pytanie nr 1 
Pkt. 13– Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z maksymalną wagą ssaka po zdjęciu z wózka do 12 
kg  przy zastosowaniu podstawy jezdnej waga nie będzie miała większego znaczenia? 

Odpowiedź nr 1 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

Pytanie nr 2 
Pkt. 15– Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z możliwością doposażenia ssaka w sterownik 
nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 1,5 metry ? 

Odpowiedź nr 2 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

Pytanie nr 3 
Pkt. 16– Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy ssak bez możliwość rozbudowy ssaka o system 
zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – 
automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę. Oferowany ssak ma juz 
wbudowane zabezpieczenie w postaci zbiornika ? 
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Odpowiedź nr 3 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19- ssak o parametrach: 
Pompa próżniowa bezolejowa, tłokowa, 
Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę 
Poziom podciśnienia maksymalny 95 kPa 
Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu 
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem 
Filtr antybakteryjny, hydrofobowy 
Zbiornik poliwęglanu o pojemności 2 litry 
Pokrywa poliwęglanowa 
Temperatura sterylizacji 121 C 
Przewód silikonowy pacjenta dł. 1,5 mb 
Zasilanie 230 V 50/60 Hz 
Wydajność maksymalna 40 l / min powietrza 
Wózek jezdny z koszem, minimum 2 koła z hamulcami 
Maksymalna waga ssaka do 17 kg 
Możliwość doposażenia ssaka w sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry 
Głośność do 45 dB 
Wyposażenie ssaka: 
- zbiornik 2 litrowy z pokrywą poliwęglanową przystosowany do systemu wkładów jednorazowych- min. 1 
sztuka 
- podstawa jezdna z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników 
Dostępność części zamiennych- min 8 lat 
Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający 
do obrotu na terenie Polski 

Odpowiedź nr 4 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Zadanie nr 33- Aparat do elektrokoagulacji w ilości- 1 szt. 

Pytanie nr 5 
do zadania nr 33 punkt 7 
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania diatermii, w której dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i 
wyjątkowej prostocie obsługi nie ma potrzeby zapamiętywania specyficznych nastaw. Wymagane do pracy 
ustawienie nonopolarne lub bipolarne uzyskuje się dzięki dwóm , maksymalnie trzem naciśnięciom 
przycisków na panelu, zajmuje to mniej czasu , jest bardziej przejrzyste i jednoznaczne   niż niejednokrotnie 
wyszukiwanie właściwych nastaw w pamięci aparatu.  

Odpowiedź nr 5  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 6 
do zadania nr 33 punkt 11 
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania  elektrod nożowych prostych 2,6x13mm dł. całk. 62mm, 
średnica trzpienia 2,4mm, oferowane w opakowaniach handlowych po 5 szt.- 1 opakowanie. 
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Odpowiedź nr 6  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 7 
do zadania nr 33 punkt 12 
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania  elektrod neutralnych jednorazowego użytku, 
bezkierunkowych, dzielonych,  powierzchnia robocza  90cm2, pierścień wyrównujący potencjał,   podłoże 
wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w 
części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / 
opakowanie 100 szt. 1 opakowanie. 

Odpowiedź nr 7  
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 

Pytanie nr 8 
do zadania nr 33 punkt 13 
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania  kabla do elektrod neutralnych jednorazowych dł.4,5m,  
kabel wielorazowego użytku, żywotność 300 sterylizacji - 1 szt. 

Odpowiedź nr 8  
Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 9 
Zadanie  nr 33 pozycja nr 5 
Czy zamawiający dopuści regulację mocy wszystkich funkcji z krokiem od 1W do 25W – regulację co 1W, 
oraz regulację od 25W do 100W  - regulacja co 5W ? 

Odpowiedź nr 9  
Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 10 
Zadanie  nr 33 pozycja nr 12 
Czy zamawiający dopuści elektrodę nożową prostą 2,5mmx20mm dł. całkowita 61mm ? 

Odpowiedź nr 10 UWAGA! wg Zamawiającego pytanie dotyczy zadania nr 33 pozycja 11 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 11 
Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające możliwość cięcia 
monopolarnego regulowanego w zakresie co najmniej 1-80W we wszystkich dostępnych trybach pracy? 

Odpowiedź nr 11  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 12 
Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające możliwość regulacji mocy co 
1W w zakresie 1-20 i co 5W w zakresie powyżej 20W? 

Odpowiedź nr 12  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
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Pytanie nr 13 
Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające gniazdo monopolarne w 
standardzie 3pin? 

Odpowiedź nr 13  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 14 
Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające możliwość zapamiętania 
ostatniej nastawy? 

Odpowiedź nr 14  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 15 
Punkt 8, 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji 
elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem 
pacjenta podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod  neutralnych dzielonych jednorazowych 
wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni 
elektrody neutralnej. S Niewystarczający kontakt elektrody ze skóra pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i 
wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody. 

Odpowiedź nr 15  
Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 16 
Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową 1,8 x 19mm, dł. 52mm? 

Odpowiedź nr 16   
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 17 
Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową dzieloną 
o powierzchni przewodzenia 110 cm2, powierzchni całkowitej 170cm2, szerokości styku 2,5cm, na podłożu 
z pianki polietylenowej,  wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie 
rozprowadzenie prądu na elektrodzie, kompatybilne z systemem kontroli aplikacji elektrody neutralnej 
oferowanego urządzenia? 

Odpowiedź nr 17 
Zamawiający dopuszcza 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający modyfikuje: 

A- zapis w IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: pkt. 2.1 

Zamiast: 
2.1 oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu, potwierdzającego że zaoferowany asortyment jest 

w pełni kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital, zgodnie z zapisem w Formularzu 
ofertowym dla zadania nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 34. 
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Otrzymuje brzmienie: 
2.1. oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora 

producenta zaoferowanego asortymentu, potwierdzającego że zaoferowany asortyment jest w pełni 
kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital, zgodnie z zapisem w Formularzu ofertowym dla 
zadania nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 34. 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje bez zmian  tj. 12-05-12 do godz. 11:00. Termin 

otwarcia ofert również zostaje bez zmian: 2017-05-12, godz. 11:30. 

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

Jolanta Jarząb  


