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       e-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl      

         Poznań, dnia 19 kwietnia 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 52/17 

 Dz.Z.P.52/ 33 /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. 

W zakresie części  nr 6, załącznik nr 1.6 do SIWZ- Zestaw laparoskopowy (tor wizyjny + kamera + źródło światła) – 

1 sztuka 

Pytanie nr 1  
 

Dotyczy „Głowica kamery Full HD- 1 szt.”  – pkt. 18 

Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery kompatybilną swymi parametrami z wymaganiami SIWZ o ogniskowej w 

zakresie 14-28 mm pozwalającej na uzyskanie 2 krotnego zoomu optycznego bez utraty jakości obrazu? Dodatkowo 

kamera dysponuje 2 krotnym zoomen cyfrowym. 

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 18 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 6 
 

Pytanie nr 2 

Dotyczy „PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE” – pkt. 58 kolumna 2 i 3 

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego poszczególnych odbiorników zużycia prądu, tzn. czy Zamawiający 

opisując w kolumnie 2 - „Maksymalne dopuszczalne zużycie prądu łącznie dla głowicy kamery…….” oraz kolumnie 

3- „zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) dla głowicy kamery 

wynosi …… W” miał na myśli odbiornik prądu w postaci kompletnej kamery endoskopowej tj. jednostki sterującej 

wraz głowicą kamery? 

Odpowiedź 
Chodzi o głowicę kamery. 

 

W zakresie części  nr 10, załącznik nr 1.10 do SIWZ- Zestawy narzędzi laparoskopowych – 10 kpl 

Pytanie nr 3 

Czy z uwagi na zróżnicowany sposób określania długości roboczej narzędzia  laparoskopowego przez różnych 

producentów np.  
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gdzie rozbieżność pomiędzy długością nr 1 a długością nr 3 może wynosić nawet do 70 mm, Zamawiający zwiększy 

tolerancję długości roboczej narzędzi laparoskopowych zawartych w opisie załącznika z wymaganych 350-360mm 

do 310-360 mm? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

 

Pytanie nr 4 

Czy zamawiający dopuści równoważny „Zestaw narzędzi laparoskopowych” o następującym składzie i 

funkcjonalności wg tabeli załącznika nr 1.10 do SIWZ? 

6.  

Igła insuflacyjna, śr. 2,1 mm, dł. 150 

mm, wielorazowa - 1szt. 
 

 

7.  

Trokar laparoskopowy: 

- kaniula: śr. 5,5 mm, dł. rob. 110 mm, 

gładka, koniec dystalny skośny, z 

przyłączem LUER-Lock i kranikiem do 

podłączenia insuflacji, 

- zawór: z klapą otwieraną pod naporem 

instrumentu, zewnętrzna uszczelka 

silikonowa oznaczona kolorem 

przypisanym do średnicy trokara, 

- gwóźdź: ostry, trójgraniasty, 3 szt. 

 

 

8.  

Trokar laparoskopowy: 

- kaniula: śr. 10 mm, dł. rob. 110 mm, 

gładka, koniec dystalny skośny, z 

przyłączem LUER-Lock i kranikiem do 

podłączenia insuflacji, 

 

 

mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl


 

 

 

 

 

 
 
 

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

- zawór: z klapą otwieraną pod naporem 

instrumentu, zewnętrzna uszczelka 

silikonowa oznaczona kolorem 

przypisanym do średnicy trokara, 

- gwóźdź: ostry, trójgraniasty, 2szt. 

9.  

Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli 

trokara, kompatybilna z kaniulą o śr. 5,5 

mm - 3 szt. 

 

 

10.  

Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli 

trokara, kompatybilna z kaniulą o śr. 10 

mm - 2 szt. 

 

 

11.  

Nasadka redukcyjna, 10 / 5,5 mm, 

mocowana do korpusu trokara - 2 szt. 
 

 

12.  

Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - 

chwytające monopolarne, średnica: 5 

mm, długość: 310 mm- (mierzona od 

nasady uchwytu instrumentu do końca 

izolacji bez wliczania długości branszy 

instrumentu)  rozbieralne na: tubus 

zewnętrzny izolacyjny wykonany z peek o 

zwiększonej trwałości, wkład branszy, 

metalowy tubus zabezpieczający wkład 

roboczy, uchwyt, 

- bransze: zakrzywione, atraumatyczne, 

obie ruchome, obrotowe 360°, 

- uchwyt: wykonany z peek o 

zwiększonej trwałości  z przyłączem HF, z 

pokrętłem do obracania wkładu branszy, 

z zapinką z możliwością otwarcia na stałe 

i pracy bez zapinki, zapinka otwierana 

przyciskiem, 1 szt. 

 

 

13.  

Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - 

chwytające monopolarne, średnica: 5 

mm, długość: 310 mm(mierzona od 

nasady uchwytu instrumentu do końca 

izolacji bez wliczania długości branszy 

instrumentu)  rozbieralne na: tubus 

zewnętrzny izolacyjny wykonany z peek o 

zwiększonej trwałości, wkład branszy, 

metalowy tubus zabezpieczający wkład 

roboczy, uchwyt, 
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- bransze: zakrzywione, typu „Aligator”, 

atraumatyczne, obie ruchome, obrotowe 

360°, 

- uchwyt: wykonany z peek o 

zwiększonej trwałości  przyłączem HF bez 

zapinki, 1 szt. 

14.  

Kleszcze laparoskopowe chwytające 

monopolarne, średnica: 5 mm, długość: 

310  mm (mierzona od nasady uchwytu 

instrumentu do końca izolacji bez 

wliczania długości branszy instrumentu)  

rozbieralne na: tubus zewnętrzny 

izolacyjny wykonany z peek o 

zwiększonej trwałości, wkład branszy, 

metalowy tubus zabezpieczający wkład 

roboczy, uchwyt, 

- bransze: wieloząbkowe, typu 

równoważne z „Szczęki tygrysa” 

atraumatyczne, jedna bransza ruchoma, 

obrotowe 360°, 

- uchwyt: wykonany ze wzomocnionego 

peek z przyłączem HF, z pokrętłem do 

obracania wkładu branszy, z zapinką z 

możliwością otwarcia na stałe i pracy bez 

zapinki, zapinka otwierana przyciskiem, 1 

szt. 

 

 

15.  

Kleszcze laparoskopowe chwytająco - 

preparacyjne bipolarne, średnica: 5 mm, 

długość: 310 mm(mierzona od nasady 

uchwytu instrumentu do końca izolacji 

bez wliczania długości branszy 

instrumentu)  rozbieralne na: tubus 

zewnętrzny izolacyjny wykonany z peek o 

zwiększonej trwałości, wkład branszy, 

metalowy tubus zabezpieczający wkład 

roboczy, uchwyt, 

- bransze: obie ruchome, obrotowe 360°, 

- uchwyt: wykonany ze wzmocnionego 

peek z przyłączem HF bez zapinki, z 

pokrętłem do obracania wkładu branszy, 

1 szt. 
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16.  

Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, 

haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 

mm, dł. 330 mm – 1 szt. 

 

 

17.  

Sonda palpacyjna z podziałką 

centymetrową, śr. 5 mm, długość 400 

mm - 1 szt. 

 

 

18.  

Imadło laparoskopowe, średnica: 5 mm, 

długość: 370 mm, uchwyt: prosty, 

automatyczna blokada z mechanizmem 

tzw. Sprzęgła pozwalającego na 

dopasowanie się do każdego typu igły 

oraz stanowiącego zabezpieczenie przez 

uszkodzeniem imadła,  

- bransze: zakrzywione w prawo, z 

wkładką z węglika wolframu, (po 1 szt. w 

5 zestawach) 

 

 

19.  

Imadło laparoskopowe, średnica: 5 mm, 

długość: 370 mm, uchwyt: prosty 

automatyczna blokada z mechanizmem 

tzw. Sprzęgła pozwalającego na 

dopasowanie się do każdego typu igły 

oraz stanowiącego zabezpieczenie przez 

uszkodzeniem imadła,   

- bransze: zakrzywione w lewo, (po 1 szt. 

w 5 zestawach) 

 

 

20.  

Wprowadzenie pętli przez trokar o śr. 5 – 

6 mm bez konieczności użycia aplikatora 

z uszczelką. 

 

 

21.  

Zestaw do odcięcia trzonu macicy 

składający się z następujących 

elementów : 

- raczki 

- tubusa 

- pętli jednorazowej monopolarnej  

- całość tworzy kompletny, nierozbieralny 

zestaw jednorazowego użytku ( 2 

komplety ) 
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22.  

Wkład roboczy nożyczek 

laparoskopowych, ostrza zakrzywione, 

ząbkowane, oba ruchome, kompatybilny 

z tubusem śr. 5 mm i dł. 310 mm – 1 szt. 

 

 

23.  

Tubus do wkładu roboczego, izolowany, 

mocowany wraz z wkładem roboczym na 

„klik” kompatybilny z instrumentem 

długość 310mm- 1 szt. 

 

 

24.  

Uchwyt instrumentów laparoskopowych, 

wykonany ze wzmocnionego peek, z 

funkcją rotacji osadzonego tubusu i 

wkładu roboczego, z przyłączem do 

koagulacji monopolarnej, bez zapinki, 

mocowanie tubusu i wkładu roboczego 

na "klik" - 1 szt. 

 

 

25.  

Kleszcze laparoskopowe chwytające, 

średnica: 10 mm, długość: 310 

mm(mierzona od nasady uchwytu 

instrumentu do końca izolacji bez 

wliczania długości branszy instrumentu)  

rozbieralne na: tubus zewnętrzny 

izolacyjny wykonany z peek o 

zwiększonej trwałości, wkład branszy, 

metalowy tubus zabezpieczający wkład 

roboczy, uchwyt, 

 - bransze: typu „Pazury” z ostrymi 

ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma 

- uchwyt: wykonany ze wzmocnionego 

peek z zapinką, z pokrętłem do obracania 

wkładu branszy 

- 1 szt. 

 

 

26.  

Korkociąg laparoskopowy do fiksacji 

mięśniaków, rozm. 8 mm - 1 szt. 
 

 

27.  

Kontener metalowy do sterylizacji i 

przechowywania instrumentów 

laparoskopowych, wyposażony w 

wyjmowaną podstawkę  instrumentową z 

uchwytami silikonowymi dla  18 

instrumentów o śr. od 2 – 12,5 mm oraz 

mały pojemnik na drobne akcesoria; 

bezobsługowa pokrywa kontenera , 

nieprzeźroczysta wyposażona we filtry 
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teflonowe gwarantujące min. 5000 cykli 

sterylizacji, stojak, wanna i pokrywa 

stanowiąca bezobsługowy komplet  - 1 

szt. 

28.  

Przewód wysokiej częstotliwości, 

bipolarny, długość 350 cm, do 

zastosowania z diatermią chirurgiczną, 

autoklawowalny – 1 szt. 

 

 

29.  

Przewód HF, monopolarny, dł. 350 cm - 1 

szt. 
 

 

30.  

Wkład roboczy nożyczek 

laparoskopowych bipolarnych, ostrza 

zakrzywione, oba ruchome o śr. 5mm i 

dł. 310 mm- 1szt. 

 

 

31.  

Manipulator maciczny (po 1 szt. w 3 

zestawach) typu HOHL  

do ginekologicznych operacji 

laparoskopowych umożliwiający 

mobilizację macicy, napinanie struktur 

więzadłowych, identyfikację sklepień 

pochwy oraz odsunięcie macicy od 

pęcherza i moczowodów podczas 

całkowitej histerektomii laparoskopowej 

(TLH), rozbieralny, złożony z elementów 

wielokrotnego użytku, za wyjątkiem gąbki 

uszczelniającej wejście do pochwy 

 

 

32.  

Manipulator wyposażony w prowadnicę 

oraz przesuwany uchwyt, do których 

mocowane są nasadki manipulatora 

 

 

 

33.  

W zestawie wymienne nasadki 

anatomiczne na szyjkę macicy 

dopasowujące manipulator do różnych 

rozmiarów części pochwowej szyjki 

macicy, umożliwiające wyeksponowanie 

sklepień pochwy, 3 rozmiary 

 

 

34.  

W zestawie spiralna nakładka spiralna 

wkręcana w kanał szyjki macicy, 

umożliwiająca stabilne umiejscowienie 

manipulatora 
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35.  

W zestawie wymienne końcówki 

manipulatora dopasowujące manipulator 

do macic o różnej głębokości, 11 

rozmiarów ( dł. od 20 do 120 mm ) 

 

 

36.  

Wszystkie elementy manipulatora 

nadające się do sterylizacji w autoklawie, 

za wyjątkiem gąbki uszczelniającej 

wejście do pochwy. 

 

 

 

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC 

Opis parametru  
punkty 

Oferowany parametr – należy 

wskazać odpowiednio TAK/NIE 

bądź wpisać oferowaną wartość 

37.  

Imadło laparoskopowe, średnica: 5 mm, 

długość: 370 mm, uchwyt: prosty,  

automatyczna blokada z mechanizmem 

tzw. Sprzęgła pozwalającego na 

dopasowanie się do każdego typu igły 

oraz stanowiącego zabezpieczenie przez 

uszkodzeniem imadła,- bransze: 

zakrzywione w prawo, z wkładką z 

węglika wolframu, (po 1 szt. w 5 

zestawach) 

Wkładka z węglika 

wolframu: TAK – 10 

pkt., NIE – 0 pkt. 

TAK/NIE 

 

38.  

Zestaw do odcięcia trzonu macicy 

składający się z następujących 

elementów : 

- raczki 

- tubusa 

- pętli jednorazowej monopolarnej  

- całość tworzy kompletny, nierozbieralny 

zestaw jednorazowego użytku ( 2 

komplety ) 

Dodatkowy zestaw do 

odcięcia trzonu 

macicy bipolarny – 15 

pkt., brak – 0 pkt. 

TAK/NIE 

 

39.  

Kleszcze laparoskopowe chwytające, 

średnica: 10 mm, długość:310 

mm(mierzona od nasady uchwytu 

instrumentu do końca izolacji bez 

wliczania długości branszy instrumentu)  

rozbieralne na: tubus zewnętrzny 

izolacyjny wykonany z peek o 

Narzędzie 

wyposażone w 

przyłącze do 

przepłukiwania: TAK 

– 15 pkt., Nie – 0 pkt. 

TAK/NIE 
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O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

zwiększonej trwałości, wkład branszy, 

metalowy tubus zabezpieczający wkład 

roboczy, uchwyt, 

 rozbieralne na: tubus, wkład branszy, 

uchwyt, 

- bransze: typu „Pazury” z ostrymi 

ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma 

- uchwyt: wykonany ze wzmocnionego 

peek z zapinką, z pokrętłem do obracania 

wkładu branszy 

- 1 szt. 

40.  

Kontener metalowy do sterylizacji i 

przechowywania instrumentów 

laparoskopowych, wyposażony w 

wyjmowaną podstawkę  instrumentową z 

uchwytami silikonowymi dla  18 

instrumentów o śr. od 2 – 12,5 mm oraz 

mały pojemnik na drobne akcesoria; 

bezobsługowa pokrywa kontenera , 

nieprzeźroczysta wyposażona we filtry 

teflonowe gwarantujące min. 5000 cykli 

sterylizacji, stojak, wanna i pokrywa 

stanowiąca bezobsługowy komplet  - 1 

szt. 

Ilość uchwytów na 

instrumenty: 

= 11 - 0 pkt. 

>11 - 10 pkt. 

 

 

 

Ilość uchwytów na instrumenty …….  

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1.  
Okres gwarancji min. 24 miesiące*  

 

 

2.  
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od 
momentu zgłoszenia do 24 h. 

 

 

………………………………………….. 

  SZKOLENIA 

3.  
Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia TAK 

 

TAK/NIE 
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Pytanie nr 5 

Czy w pkt nr 39- „PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – JAKOŚĆ” Zamawiający uzna jako 

równoważne punktowane rozwiązanie zamiast „Narzędzie wyposażone w przyłącze do przepłukiwania„ narzędzie 

rozbieralne na 4 elementy, a nie na 3 jak opisane w SIWZ z jednoczesnym potwierdzeniem w instrukcji użytku 

przez producenta, że narzędzia można sterylizować w formie złożonego instrumentu co bezpośrednio przekłada się 

na oszczędność czasu personelu Bloku Operacyjnego w trakcie przygotowywania instrumentarium do zabiegu 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Dotyczy Cz. 10 - Zestaw narzędzi laparoskopowych 

Pytanie nr 6 

Wnosimy o dopuszczenie całego kompletnego, równoważnego i kompatybilnego zestawu narzędzi laparoskopowych 

z akcesoriami dedykowanego do operacji laparoskopowych w ginekologii. 

Wnosimy o dopuszczenie zestawu według poniższej tabelki: 

L.p. Wymagania dla przedmiotu zamówienia 

6 Igła insuflacyjna, śr. 2,0 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

7 
Trokar laparoskopowy : - kaniula 5 - 6 mm, dł. rob. 100 - 110 mm, gładka, koniec dystalny prosty, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

8 
Trokar laparoskopowy : - kaniula 10 - 11 mm, dł. rob. 100 - 110 mm, gładka, koniec dystalny prosty, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

9 zgodnie z SIWZ 

10 zgodnie z SIWZ 

11 Nasadka redukcyjna 10/5 mm mocowana do szyjki trokara 

12 

Kleszcze laparoskopowe, preparacyjno - chwytające, monopolarne, średnica 5 mm, długość 330 mm, 

rozbieralne na tubus, wkład branszy, uchwyt oraz nakrętkę zabezpieczającą mocowanie : - bransze : 

zakrzywione,  atraumatyczne, obie ruchome, obrotowe 360 stopni,  - uchwyt : plastikowy z przyłączem 

HF, z pokrętłem do obracania wkładu branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez 

zapinki, zapinka otwierana palcem.  

13 

Kleszcze laparoskopowe, preparacyjno - chwytające, monopolarne, średnica 5 mm, długość 330 mm, 

rozbieralne na tubus, wkład branszy, uchwyt oraz nakrętkę zabezpieczającą mocowanie, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 

14 

Kleszcze laparoskopowe, chwytające, monopolarne, średnica 5 mm, długość 330 mm, rozbieralne na 

tubus, wkład branszy, uchwyt oraz nakrętkę zabezpieczającą mocowanie : - bransze : wieloząbkowe, 

typu ,, Szczęki tygrysa ,,  atraumatyczne, jedna bransza ruchoma, obrotowe 360 stopni,  - uchwyt : 

plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu branszy, z zapinką z możliwością otwarcia 

na stałe i pracy bez zapinki, zapinka otwierana palcem.  
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15 

Kleszcze laparoskopowe, preparacyjno - chwytające, bipolarne, średnica 5 mm, długość 330 mm, 

rozbieralne na tubus, wkład branszy, uchwyt oraz nakrętkę zabezpieczającą mocowanie, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 

16 Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, długość 330 mm 

17 Sonda palpacyjna z podziałką centymetrową, śr. 5 mm, długość 330 mm 

18 

Imadło laparoskopowe, średnica 5 mm, długość 450 mm, uchwyt prosty, przycisk zwolnienia zapinki w 

osi narzędzia, uniwersalny, zarówno dla lewo jak i praworęcznych operatorów, - bransze : zakrzywione 

w prawo, z wkładką z węglika wolframu 

19 

Imadło laparoskopowe, średnica 5 mm, długość 450 mm, uchwyt prosty, przycisk zwolnienia zapinki w 

osi narzędzia, uniwersalny, zarówno dla lewo jak i praworęcznych operatorów, 

- bransze : zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu 

20 
nie oferowanie aplikora, ze względu na fakt, że posiadana przez nas pętla nie wymaga specjalnego 

aplikatora z uszczelką 

21 
Zestaw do odcięcia trzonu macicy składający się z jednorazowego narzędzia składajacego się z : rączki, 

tubusa o śr. 5 mm, pętli monopolarnej - 2 zestawy 

22 
Wkład roboczy nożyczek laparoskopowych, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, kompatybilny 

z tubusem śr. 5 mm i dł. 330 mm  

23 
Tubus do wkładu roboczego, izolowany, kompatybilny z wkładem roboczym śr. 5 mm, dł. 330 mm, 

mocowanie w rękojeści na ,, klik ,, 

24 

Uchwyt instrumentów laparoskoopwych, plastikowy, z funkcją rotacji osadzonego tubusu i wkładu 

roboczego, z przyłączem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, mocowanie tubusu i wkładu 

roboczego w systemie kulkowym w nakrętką zabezpieczającą mocowanie 

25 
Kleszcze laparoskopowe, chwytające : średnica 5 mm, długość 330 mm, rozbieralne na tubus, wkład 

branszy, uchwyt oraz nakrętkę zabezpieczającą mocowanie, pozostałe parametry zgiodnie z SIWZ 

26 zgodnie z SIWZ 

27 

Kontenrer aluminiowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych wyposażony z 

wyjmowany stojak ( rak ) instrumentowy z uchwytami silikonowymi dla min. 15 instrumentów o śr. 5 - 

10 mm oraz koszo - sito na pozostałe akcesoria laparoskopowe. Pokrywa kontenera perforowana z 

możliwością wyboru min. 6 kolorów, dno kontenera perforowane. 

28 zgodnie z SIWZ 

29 zgodnie z SIWZ 
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30 
Kompletne nożyczki laparoskopowe bipolarne, ostrza zakrzywione, oba ruchome, o śr. 5 mm i dł. 340 

mm 

31 

Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych, umozliwiający 

mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie 

macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej ( TLH ), 

rozbieralny, złożony wyłącznie z elementów wielokrotnego użytku za wyjątkiem specjalistcznej gąbki do 

mocowania narzędzia i uszczelniania jego pracy. 

32 zgodnie z SIWZ 

33 zgodnie z SIWZ 

34 
W zestawie uniwersalna nakładka spiralna wkręcana w kanał szyjki macicy, umożliwiająca stabilne 

umiejscowienie manipulatora 

35 
W zestawie wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 

11 rozmiarów  

36 
Wszystkie elementy manipulatora nadające się do sterylizacji w autoklawie, za wyjątkiem specjalistcznej 

gąbki do mocowania narzędzia i uszczelniania jego pracy.  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 6,7,8,11,18,19,27,30,35 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 10. Pozostałe 

zapisy bez zmian. 

 

 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – WZÓR UMOWY 
 

Pytanie nr 6 
dotyczy §7 ust.8 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż termin reakcji serwisu liczony jest w godzinach  
w dni robocze. 
Odpowiedź 

Tak.  

 
Pytanie nr 7 

dotyczy §9 ust. 1 pkt. e) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości brutto urządzenia 
oddanego na naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1.7 CZĘŚĆ NR 7: LAMPY OPERACYJNE – 2 SZTUKI 

 
Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o maksymalnym poborze prądu równym 
160 W? 
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Odpowiedź 

Tak. Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z systemem doświetlenia pola 
operacyjnego z oprawy oświetleniowej włączany przy pomocy dedykowanego przycisku na panelu 
sterowania co jest rozwiązaniem równoważnym do wymaganego? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której średnica pola oświetlanego dla 
obu kopuł regulowana jest w zakresie od 18 do 28 cm? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z ustawieniami parametrów świetlnych 
za pomocą panelu sterowania? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z zasilaczem sufitowym montowanym 
razem z lampą co jest rozwiązaniem nowocześniejszym i lepszym ze strony użytkowej? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o maksymalnym poborze prądu równym 
208 W? 
Odpowiedź 

Tak. Zgodnie z SIWZ 

 

Dotyczy części nr. 2 - Generator 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w wymaganiach dla przedmiotu zamówienia następujących parametrów: 
Pytanie nr 14 
Pozycja 10: 
Aparat wyposażony w nastepujące gniazda: 

o gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP)- 1 pinowe (średnica 8mm), Monopolar 1 – 3 
pinowe 

o gniazdo narzędzia Monopolar 2- 3 pinowe 

o gniazdo bipolarne (wejście 2 pinowe) 

o gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej 

o gniazdo do podłączenia elektrody neutralnej 

 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 15 

Pozycja 14: Wyświetlonej informacji o elektrodzie, lub jej braku, monitorowanie stanu poprawności przylegania 
elektrody. W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym 
zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych 
na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 16 

Pozycja 16: Zapisywanie tylko ostatnich ustawień, po ponownym uruchumieniu generatora przywrócenie ich 
następuję za pośrednictwem przycisku na panelu sterującym. Brak możliwości zapamiętywania większej ilości 
programów. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 17 

Pozycja 18: Zaawansowanego trybu monopolarnego pozwalającego uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i 
rozcinania. Użytkownik może sam sterować stopniami hemostazy i np.zwolnić cięcie aby uzyskać większą 
hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) znamionowa moc wyjściowa 200 W.  

 Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 18 
Pozycja 19: Tryby cięcia: 

a) cięcie czyste (cut), 

b) cięcie mieszane (blend),  

c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. 
Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze 
rozcinanie (cięcie) 

Parametry są ustawiane ręcznie przez użytkownika, co daje bezpieczeństwo stosowania i dostosowanie 
odpowiednich nastawów mocy do konkretnego pacjenta. Możliwość cięcia standardowego, w resekcji 
monopolarnej, za pomocą pętli jak i laparoskopowo.  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 19 
Pozycja 21: Tryby koagulacji monopolarnej: 

a) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) 

b) koagulacja rozpylanie (spray) 

c) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz 

d) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. 
Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze 
rozcinanie (cięcie) 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 20 

Pozycja 26: Trzy tryby bipolarne: 

a) niski (1-15W) 
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b) standardowy  (16-40W) 

c) makro (45-95W) 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 21 
Pozycja 27: Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej 

regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie 

od 0 do 2,5 sekundy. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

 
Pytanie nr 22 
Pozycja 35: Regulacja poziomu głośności dla aktywacji, przycisków bez dźwięków alarmowych. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 23 
Pozycja 37: Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji bez dodatkowego przycisku do zmiany 

gniazd/instrumentów. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytania dotyczące: PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC 

 

Pytanie nr 24 
Pozycja 38: Wszystkie gniazda niezbędne do wykonania zaawansowanych procedur znajdują się w generatorze, 

bez potrzeby wymiany. Czy Zamawiający za równoważne uzna posiadanie gniazd:  

o gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 

o gniazdo narzędzia Monopolar 2 

o gniazdo bipolarne 

o gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej 

o gniazdo do podłączenia elektrody biernej 

co jednoznaczne jest z przyznaniem maksymalnej ilości punktów jakościowych? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 25 
Pozycja 40: Czy Zamawiający za równoważne rozwiązanie jakościowe uzna możliwość intergracji dodatkowych 

urządzeń chirurgicznych w postaci tylko: odsysacza dymu, przystawki argonowej? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

 

 

mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl


 

 

 

 

 

 
 
 

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

Dot. cz. nr 7 – Lampy operacyjne 
 
Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 10 i 11 lampę ze średnicą pola oświetlanego regulowaną w zakresie 24-33cm 
dla obu kopuł?  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 13 lampę z jednym uchwytem brudnym w miejscu mocowania kopuły lampy 
do ramienia? Jeden uchwyt zlokalizowany w miejscu mocowania kopuły lampy pozwala ułatwić utrzymanie 
czystości lampy, osobne dedykowane uchwyty utrudniają czyszczenie i dezynfekcję.  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający dopuści lampę ze współczynnikiem Ra=95?  

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 7  

 

Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający dopuści lampę z przedziałem roboczym bez konieczności ogniskowania dla kopuły głównej i 
satelitarnej w zakresie 70-150 cm? Proponowany parametr jest lepszy niż wymagany.  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 30 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 5 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym kolumna stołu pokryta jest ruchomymi panelami 

ze stali nierdzewnej oraz fartuchem gumowym? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 31 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 12 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka 

wynosi +25°/-45°? Oferowany parametr w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego i nie wpływa znacząco 

na funkcjonalność stołu. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 32 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 13 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym długość blatu dostępnego dla aparatu RTG od 

strony nóg wynosi 830mm? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 33 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 14 
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Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym pilot przewodowy może być podłączony z jednej 

strony kolumny? Oferowany stół może być wyposażony w pilot przewodowy, który posiada kabel o długości 

wystarczającej do powieszenia pilota na szynach z dwóch stron kolumny.  

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 14 opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 

 

Pytanie nr 34 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 16 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym dodatkowy, przewodowy, odejmowany panel 

sterujący umieszczony jest od strony głowy pacjenta? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 35 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 17 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym blokowanie i odblokowywanie stołu realizowane 

jest za pomocą centralnego hamulca kół, znajdującego się po lewej i prawej stronie stołu?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 36 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 20 

Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował stół operacyjny wyposażony w czujnik antykolizyjny w kolumnie 

stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami 

wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu? Czujnik powinien 

powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 37 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 20 

Czy Zamawiający jako parametr dodatkowo punktowany wymaga zaoferowanie pilota bezprzewodowego?, 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 38 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 22 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany stół posiadał 5 koło kierunkowe? 

Odpowiedź 
Nie. 

 

Pytanie nr 39 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny o zakresie regulacji wysokości 680-1180mm? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 40 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny bez funkcji regulowania pochylenia sekcji nóg za pomocą 

pilota? 
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Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 41 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny bez możliwości blokowania i odblokowywania stołu i funkcji 

motorycznych blatu pilotem sterującym? Blokowanie oferowanego stołu odbywa się za pomocą centralnego 

hamulca kół, znajdującego się po lewej i prawej stronie stołu. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 42 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 

Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował stół operacyjny wyposażony w możliwość awaryjnej regulacji 

wszystkich funkcji stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora 

za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu? 

Odpowiedź 
Nie. Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 43 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 24 

Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował większą niż 8 liczbę programowalnych pozycji stołu? 

Odpowiedź 
Nie. Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 44 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 26 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny który w pozycji zablokowanej opiera się na zablokowanych 

centralnym hamulcem kołach jezdnych? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez wiodących producentów 

stołów operacyjnych, nie gorsze od wymaganego. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 45 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany stół posiadał ładowarkę indukcyjną do pilota sterowania? 

Odpowiedź 
Nie. Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 46 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 6 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny z podstawą w kształcie litery T? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 47 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki 

Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował okres gwarancji dłuższy niż 24 miesięcy? 

Odpowiedź 
Nie. Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 48 
dotyczy Części nr 8: Stół operacyjny – 2 sztuki, punkt 9 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane podnóżki dzielone horyzontalnie posiadały wycięcie ginekologiczne 

ułatwiające dostęp operatorowi? 

Odpowiedź 
Nie. Zgodnie z SIWZ 

 

 
 
Załącznik do wyjaśnień stanowi:   
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 6  – po zmianach 
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 7  – po zmianach 
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8  – po zmianach 
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 10  – po zmianach 
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