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Konin, 04.05.2022 r. 

WSZ-EP-8/ 506/2022  

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 4 

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: 

Pakiet nr 9 
Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, 
dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd 
równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w 
stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy 
maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do 
każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci 
samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ? 
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. 
 
Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, 
dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd 
równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w 
stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 37cm2, dla noworodków, wymiary 
181x76mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i 
dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Lub 
Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną 
jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, 
hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej 
powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola 
operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, 
powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody 
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dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, 
opakowane handlowe 50szt ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny jednorazowego użytku ABS i PVC, 
długość kabla z uchwytem 330,4cm, wtyk 2,4 mm, z wymiennym nożykiem o długości 70mm, 
maksymalne napięcie 3600V? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną, szpatułę owalną, 
prostą, do wtyku 2,4mm, część robocza 2x24mm ? 
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. 
 
Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną, igła, do wtyku 
2,4mm, część robocza śr. 0,5x28mm ? 
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. 
 
Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną, typ nożyk, wtyk 4mm, 
długość całkowita 50-55mm, część robocza 25 x 3,5mm? 
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. 
 
Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną bagnetową, dł. 19,5cm, 
końce proste 1mm z kołkiem oporowym w miejscu zagięcia, blisko uchwytu szczypiec? 
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. 
 
Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czyściki do narzędzi monopolarnych, 
jednorazowe, jałowe, z nitką widoczną w rtg, o wymiarach 50x50x5mm, pakowane pojedynczo, 
przyklejane, waga do 3g (waga czyścików nie ma znaczenia użytkowego)? 
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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Pakiet 10 
Część 3, 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 3 i 4, 
które nie są akcesoriami do elektrochirurgii. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włącznik nożny do diatermii EMED 
dwuprzyciskowy z kablem o dł. 5, wtyk do aparatu 6-pin z adapterem do gniazda 4pin? 
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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