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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
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Konin, 04.05.2022 r. 

WSZ-EP-8/ 503/2022  

 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa narzędzi laparoskopowych jednorazowego i 
wielorazowego użytku oraz akcesoriów do diatermii chirurgicznych”,  nr sprawy WSZ-EP-8/2022  

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 
Pytanie nr 1 dot.: Pakiet 6 - Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych, Punkt 2: 
Czy zamawiający dopuści:  
Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, 
materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą 
materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację  
worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z 
trokarem 10 mm lub większym. Objętość 225 ml. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika      
nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany 
Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie nr 2 dot.: Pakiet 6 - Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych, Punkt 3: 
Czy zamawiający dopuści: 
Trokar optyczny bez noża 5mm z systemem zaawansowanej fiksacji w powłokach ze zintegrowanym 
dwudrożnym zaworem insuflacja-desuflacja. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika      
nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany 
Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
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Pytanie nr 3 dot.: Pakiet 7 - Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych, Punkt 3: 
Czy zamawiający dopuści: 
Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, 
materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą 
materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację  
worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z 
trokarem 10 mm lub większym. Objętość 225 ml. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika      
nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany 
Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie nr 4 dot.: Pakiet 12 - Akcesoria jednorazowe do aparatów do zamykania naczyń -LigaSure, 
Punkt 1: 
Czy zamawiający dopuści: 
Bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz 
pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione, linia koagulacji 40mm, linia 
cięcia 38 mm (nóż tnący w narzędziu), długość trzonu narzędzia 20 cm; rotacja 180 stopni w obie 
strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu.  Narzędzie współpracujące z dwoma 
generatorami dostarczonymi przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika      
nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany 
Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie nr 5 dot.: Pakiet 12 - Akcesoria jednorazowe do aparatów do zamykania naczyń -LigaSure, 
Punkt 2: 
Czy zamawiający dopuści: 
Bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz 
pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym 
typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu),do zabiegów 
laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm lub do zabiegów otwartych o długości trzonu 23 
cm, ośrednicy trzonu 5 mm,  rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze 
zintegrowane w narzędziu.  Narzędzie współpracujące z dwoma generatorami dostarczonymi przez 
Wykonawcę (w ramach wartości umowy).   
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika      
nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany 
Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
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Pytanie nr 6 dot.: Pakiet 12 - Akcesoria jednorazowe do aparatów do zamykania naczyń -LigaSure, 
Punkt 3: 
Czy zamawiający dopuści: 
Bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz 
pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia proste z jednostronnym otwarciem, linia 
koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu),do zabiegów laparoskopowych o 
długość trzonu narzędzia 37 cm, ośrednicy trzonu 5 mm,  rotacja 360 stopni w obie strony; 
oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu.  Narzędzie współpracujące z dwoma 
generatorami dostarczonymi przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy).   
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika      
nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany 
Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie nr 7 dot.: Pakiet 12 - Akcesoria jednorazowe do aparatów do zamykania naczyń -LigaSure, 
Punkt 4: 
Czy zamawiający dopuści: 
Bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz 
pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; do zabiegów otwartych; szczęki narzędzia zakrzywione z 
czubkiem preparacyjnym, linia koagulacji 17mm, linia cięcia 15 mm (nóż tnący w narzędziu), długość 
całkowita narzędzia 19.3 cm; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu.  Narzędzie 
współpracujące z dwoma generatorami dostarczonymi przez Wykonawcę (w ramach wartości 
umowy).   
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika      
nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany 
Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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