
 

 

 

 

 

 
 
 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
        tel. 61 841 92 94, fax 61 841 96 20    
       e-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl      

         Poznań, dnia 19 kwietnia 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 52/17 

 Dz.Z.P.52/ 31 /18 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 
leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia bloku 
operacyjnego 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 
treść zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ. 

Pytanie nr 1  
Czy zamawiający w części nr 4 – zał. nr 1.4 do siwz pkt. 4 dopuści urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane 

w 2016 roku lub później? 

Odpowiedź 
 Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający w części nr 5 – Kolumna 3D, Sterownik kamery 2D/3D Full HD – zał. nr 1.5 do siwz pkt. 11, 

wymaga dostarczenia badań klinicznych do proponowanej  technologii optyczno cyfrowej eliminującej kolor 

czerwony bądź funkcji procesora realizowanej cyfrowo?  

Jeśli zamawiający zakłada że oba rozwiązania są równoważne, prosimy o wymóg dołączenia badań klinicznych, 

potwierdzających zasadność danej technologii/funkcji.  

Odpowiedź 
Nie wymaga. Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 3 

Czy zamawiający wymaga aby sterownik kamery 2D/3D Full HD w Części nr 5 był wyposażony w specjalny tryb do 

pracy z laserem? 

Odpowiedź 
Nie wymaga. Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 4 

Czy zamawiający wymaga aby sterownik w części nr 5 pozwalał na wybór różnych trybów kolorów dla obserwacji w 

świetle białym oraz dla obserwacji w świetle NBI (z wycięciem pasma czerwonego w wiązce światła białego) ? 

Odpowiedź 
Nie wymaga. Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający dopuści w części nr 5 – zał. nr 1.5 do siwz, pkt. 46 monitor 3D o przekątnej ekranu 31 i 5/8 cala ?  

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany poz. 46 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 
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Pytanie nr 6 

Czy zamawiający dopuści w części 5 – zał. nr 1.5 do siwz, pkt. 62 insuflator o przepływie regulowanym do 45 l/min. 

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany poz. 62 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 

 

Pytanie nr 7 

Czy zamawiający dopuści w części 5 – zał. nr 1.5 do siwz, pkt. 75 insuflator z możliwością zapamiętania ostatnich 

zadanych ustawień startowych tj. zadanego ciśnienia i trybu pracy, bez możliwości tworzenia profili użytkowników? 

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany poz. 75 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 

 

Pytanie nr 8 

Czy zamawiający dopuści w części 5 – zał. nr 1.5 do siwz, pkt. 82 pompę o możliwości regulacji przepływu od 0-

1,8L/min?  

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany poz. 82 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 

 

Pytanie nr 9 

Czy zamawiający dopuści w części 5 – zał. nr 1.5 do siwz, pkt. 83 pompę bez funkcji ssania?  

Odpowiedź 
 Zgodnie z SIWZ 

 

Dotyczy : Część nr 11 : Histeroskopy diagnostyczne – 6 sztuk 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz. 8 również śr. zew. 21 Charr./ Fr przy 

zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów dla wymagane zestawu?  

Uzasadnienie : Wymagana średnica zewnętrzna przez Zamawiającego dla tej pozycji to 22,5 Charr./Fr. Według 
naszej najlepszej wiedzy, bazując na doświadczeniach liderów opinii z zakresu histero-resektoskopii operacyjnej na 
całym świece, w minimalnie inwazyjnych zabiegach operacyjnych mniejszy rozmiar płaszcza może być tylko zaletą 
sprawiającą, że cały system jest mniej traumatyczny dla pacjentek. Proponowany płaszcz pomimo mniejszej 
średnicy zewnętrznej w poz. 8 jest kompatybilny z wymaganym przez Zamawiającego płaszczem w poz. 9 oraz 
innymi wymaganymi składnikami całego systemu tworząc w pełni sprawny i minimalnie traumatyczny zestaw 
zabiegowy tym samym nie powodując żadnej szkody dla funkcjonalności całego zestawu. 
Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany poz. 8 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 11 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę 

ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili 

zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 3) 

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

w zakresie zapisów § 9 ust. 1:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2 % wartości 

brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części przedmiotu 

umowy, 
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b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 
 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 

10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1, 
 

d. za niedotrzymanie terminów usunięcia usterki lub naprawy o których mowa w § 7 ust. 7 i 8 w 

wysokości 0,1 % wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia, jednak 

nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego urządzenia. 
 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

Dotyczy Część 3 - narzędzie do termofuzji 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuści wielorazowe narzędzie o długości 270mm? Użycie dłuższego niż wymagane narzędzia 

umożliwia łatwiejsze uchwycenie tkanek położonych w głębszych obszarach pola operacyjnego.  Narzędzie opisane 

w załączniku nr 1.3 o długości od 170mm może okazać się za krótkie w operacjach chirurgii otwartej. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający oczekuje narzędzia z zakrzywioną końcówką roboczą, która zwęża się w kierunku do czubka 

narzędzia o kształcie zapewniającym lepszą widoczność chwytanej tkanki? 

Odpowiedź 
Dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 14 

Czy proponowane narzędzia powinny współpracować z funkcją zamykania dużych naczyń krwionośnych o średnicy 

do 7mm, które dostępne jest w urządzeniach będących w posiadaniu Zamawiającego? 

Odpowiedź 
Dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający dopuści kleszcze dedykowane i kompatybilne do jednego z wymienionych rodzajów  urządzeń 

posiadanych przez Zamawiającego?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 16 

Czy bransze powinny być izolowane ceramiką po zewnętrznej (narażonej na uszkodzenia) części narzędzia 

polepszając w ten sposób odporność na uszkodzenia mechaniczne końcówki roboczej i jednocześnie wydłużając 

żywotność narzędzi? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający dopuści narzędzie z gładką częścią chwytną wykonaną z powłoki zmniejszającej przyklejanie się 

tkanek do narzędzia?  
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Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ. (pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia) 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania, które pozwala na samodzielne sprawdzenie ilości użyć danego instrumentu? 
Odpowiedź 
Nie. Zgodnie z SIWZ 

 

Dotyczy Część 7 – lampy operacyjne 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze średnicą oświetlanego pola dla kopuły satelitarnej w zakresie 17-

28cm? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze zdejmowanym sterylizowanym uchwytem do pozycjonowania opraw 

oświetleniowych i ustawiania parametrów światła umieszczonym w części bocznej od środka opraw 

oświetleniowych? Takie rozwiązanie ułatwia manewrowanie oprawą oraz pozwala na pełniejsze wykorzystanie 

(zagospodarowanie) środkowej części oprawy do instalacji modułów świetlnych.  

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 12 opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 

 

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją temperatury barwowej w zakresie od 3750K do 4750K? 

Proponowany zakres jest większy od wymaganego. 

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 26 opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7 
 

Dotyczy cz. 1 - morcelator 

Pytanie nr 22 

Dotyczy pkt. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednostkę sterującą morcelatora o parametrach zgodnych z siwz 

ale o głębokości o 3 cm większej ? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 1 

 

Pytanie nr 23 

Dotyczy pkt. 8  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na morcelator z płynna regulacją obrotów za pomocą przycisków na 

panelu czołowym bez określonych trybów pracy? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 1 

 

Pytanie nr 24 

Dotyczy pkt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na motor umieszczony w rękojeści z możliwością odłączenia , 

montowanie motoru zatrzaskowe bez dodatkowych zabezpieczeń ponieważ połączenie jest bezpieczne bez nich ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 25 

Dotyczy pkt. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na włącznik nożny, sterujący pracą urządzenia w komplecie z 

kablem łączącym z jednostką sterującą o długości około 3 m a możliwość płynnej regulacji prędkości realizowana 

jest z panelu przedniego konsoli morcelatora? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt 14 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 1 

 

Pytanie nr 26 

Dotyczy pkt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na morcelator o max. momencie obrotowym 6 Ncm? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 27 

Dotyczy pkt. 16. Czy zamiast automatycznych trybów pracy Zamawiający wyrazi zgodę na morcelator o płynnej 

regulacji obrotów do 1000 obrotów/ min? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt 16 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 1 

 

Pytanie nr 28 

Dotyczy pkt. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na morcelator o płynnej regulacji obrotów do 1000 obrotów/ min. 

Ustawianych z panelu czołowego morcelatora o max. prędkości generowanej przez urządzenie do 40 000 obr/min? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 29 

Dotyczy pkt. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na narzędzie 3- częściowe (wkład, tubus i rękojeść) o mocowaniu 

zatrzaskowym z blokadą zamiast opisanego w siwz? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy Część nr 2: 

Pytanie nr 30 

Czy Zamawiający dopuści generator z płaskim panelem sterowania osadzonym w płycie frontowej urządzenia w 

sposób zapewniający zwiększenie bezpieczeństwa panelu sterowania oraz ograniczający jego uszkodzenie, łatwy do 

utrzymania w czystości, odporny na uderzenia i zarysowania? 

Odpowiedź 

Tak 

Pytanie nr 31 

Czy Zamawiający oczekuje, aby gniazdo bipolarne umożliwiało podłączenie kabli bipolarnych w standardzie 1-pin 

oraz 2-pin o rozstawie 22mm i 28mm, w sumie trzech różnych rodzajów wtyczek? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 32 

Czy Zamawiający dopuści generator z uniwersalnym gniazdem elektrody neutralnej, które umożliwia podłączenie 

przewodów z wtyczką typ jack 6mm oraz płaską wtyczką typ international?  

Odpowiedź 
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Tak dopuszcza.  

 

Pytanie nr 33 

Czy Zamawiający dopuści generator z automatyczną regulacją mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów 

monopolarnych cięcia standardowego, suchego, resekcji monopolarnej, precyzyjnego frakcjonowanego oraz z 

możliwością zaprogramowania między innymi cięcia pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy, cięcia 

laparoskopowego, cięcia endoskopowego co stanowi rozszerzenie wymagań określonych w SIWZ? 

Odpowiedź 

Tak dopuszcza. 

Pytanie nr 34 

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia narzędzi do ligacji aktywowanych za pomocą włącznika nożnego 

jak również za pomocą przycisku ręcznego? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt 30 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 2 

 

Dotyczy Część nr 7: 

Pytanie nr 35 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze średnicą oświetlanego pola dla kopuły satelitarnej w zakresie 14-

28cm co stanowi zakres większy od wymaganego? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 36 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze średnicą oświetlanego pola dla kopuły głównej w zakresie 14-28cm 

co stanowi zakres większy od wymaganego? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 37 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją przedziału roboczego dla kopuły głównej i satelitarnej w 

zakresie 70-140cm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od wymaganego. 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 38 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z zasilaczem umieszczonym na podstawie lampy (w miejscu 

mocowania do sufitu) oraz oddzielnymi włącznikami  dla każdej z czaszy umieszczonymi  na ramionach 

bezpośrednio przy czaszach? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 39 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której łączny pobór mocy wynosi  320W? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 40 
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Czy przez zapasowe uchwyty wielorazowe, zunifikowane zamawiający rozumie uchwyty pasujące do obecnie 

używanych lamp operacyjnych? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Załącznik do wyjaśnień stanowi:   
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1  – po zmianach 
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2  – po zmianach 
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5  – po zmianach 
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7  – po zmianach 

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 11  – po zmianach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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