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Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-1/06/07     zamówienia publicznego 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę staplerów chirurgicznych. 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1, poz. 1:  

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z automatyczną 

regulacją docisku tkanki o rozmiarze główki 21 mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 1 staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 1, poz. 2:  
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z automatyczną 

regulacją docisku tkanki o rozmiarze główki 28 mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 2 staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 3. Dotyczy zadania nr 1, poz. 3:  
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z automatyczną 

regulacją docisku tkanki o rozmiarze główki 34 mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 3 staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 4. Dotyczy zadania nr 1, poz. 2 i 3:  

Czy Zamawiający wymaga, aby jednorazowe staplery okrężne opisane w poz. 2 i 3 zadania 1 

posiadały uchylne kowadełka, ułatwiające usunięcie ich z przewodu pokarmowego po 

wykonaniu zespolenia?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 2 i 3 staplerów posiadających  

uchylne kowadełka, ułatwiające usunięcie ich z przewodu pokarmowego po wykonaniu 

zespolenia. 

Pytanie 5. Dotyczy zadania nr 1, poz. 4:  

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć staplery z pozycji 4 do osobnego zadania nr 2? Wyżej 

wymienione staplery posiada w swojej ofercie tylko jedna firma i nie wyłączenie ich do 

osobnego zadania uniemożliwi firmie Tyco Polska złożenie korzystnej cenowo oferty. 



  

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza staplery z poz. 4 do osobnego zadania i tworzy zadanie  

nr 2. 

Pytanie 6. Dotyczy zadania nr 1, poz. 5:  
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem tnącym zintegrowanym  

w ładunku o długości zespolenia 100 mm do tkanki standardowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 5 staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 7. Dotyczy zadania nr 1, poz. 6:  

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem tnącym zintegrowanym  

w ładunku o długości zespolenia 100 mm do tkanki o zwiększonej grubości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 6 staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 8. Dotyczy zadania nr 1, poz. 7:  

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem tnącym zintegrowanym  

w ładunku o długości zespolenia 60 mm do tkanki o naczyniowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 7 staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 9. Dotyczy zadania nr 1, poz. 8: 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków liniowych z nożem 

w rozmiarach 30, 45 i 60 mm?. Wszystkie ładunki do tego staplera posiadają 6 rzędów 

zszywek, rozwiązanie te umożliwia „odpalenie” ładunków o rożnej długości zespolenia i do 

różnej grubości tkanek z tego samego staplera. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 8 staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 10. Dotyczy zadania nr 1, poz. 9: 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków liniowych z nożem 

w rozmiarach 30, 45 i 60 mm?. Wszystkie ładunki do tego staplera posiadają 6 rzędów 

zszywek, rozwiązanie te umożliwia „odpalenie” ładunków o rożnej długości zespolenia i do 

różnej grubości tkanek z tego samego staplera 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 9 staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 11. Dotyczy zadania nr 1, poz. 10: 

Czy Zamawiający dopuści ładunek naczyniowy do jednorazowego staplera endoskopowego,  

o długości zespolenia 30 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 10 ładunku do staplera 

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 12. Dotyczy zadania nr 1, poz. 11: 

Czy Zamawiający dopuści ładunek do tkanki standardowej do jednorazowego staplera 

endoskopowego, o długości zespolenia 30 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 11 ładunku do staplera  

o wskazanych parametrach. 



  

Pytanie 13. Dotyczy zadania nr 1, poz. 12: 
Czy Zamawiający dopuści ładunek naczyniowy do jednorazowego staplera endoskopowego,  

o długości zespolenia 45 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 12 ładunku do staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 14. Dotyczy zadania nr 1, poz. 13: 

Czy Zamawiający dopuści ładunek do tkanki standardowej do jednorazowego staplera 

endoskopowego, o długości zespolenia 45 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 13 ładunku do staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 15. Dotyczy zadania nr 1, poz. 14: 
Czy Zamawiający dopuści ładunek do tkanki grubej do jednorazowego staplera 

endoskopowego, o długości zespolenia 45 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 14 ładunku do staplera  

o wskazanych parametrach. 

Pytanie 16. Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy. 
Prosimy o wydłużenie terminu na uzupełnienie protokołu z 24 godzin na 48 godzin. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin uzupełnienia wyrobu medycznego wskazanego  

w protokole zużycia, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektu umowy oraz w rozdz. V pkt 2 

SIWZ – TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, z 24 na 48 godzin. 

Pytanie 17. Dotyczy § 6 ust. 5 projektu umowy. 

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 

„Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Wykonawcy, aż do końca biegu terminu wypowiedzenia 

od dokonywania proporcjonalnych dostaw towaru zamówionego, chyba że zaległości  
w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin określony  
w umowie,…”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w § 6 ust. 5 projektu 

umowy. Kwestię zaległości w płatnościach i wynikające z tego prawa Wykonawcy reguluje  

§ 6 ust. 2 projektu umowy. 

 

 Zamawiający informuje, że numeracja poszczególnych pozycji nie uległa zmianie  

w wyniku udzielonych odpowiedzi, tj. obowiązująca numeracja w zadaniu nr 1 to poz. 1-3  

i 5-14, a w zadaniu nr 2 to poz. 4 (wyłączona z zadania nr 1). Prosimy o zastosowanie takiej 

numeracji w przygotowywanych ofertach. 

 

Z poważaniem 

         

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
 

A.W
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/06/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę staplerów chirurgicznych. 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1.  

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu poz. 1, 2, 3  

i utworzenie z nich odrębnego pakietu, i tak poz. 1 do poz. 3 stanowiłoby 1 pakiet, a poz. 4 

do poz. 14 2 pakiet. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji  

z pakietu (z wyjątkiem poz. 4, którą zamawiający wyłączył do osobnego zadania nr 2 – pismo 

z dnia 24 stycznia 2007 r., n/znak: DZAP-380-1/06/07). Urządzenia zamieszczone  

w tym pakiecie są wytwarzane przez różnych producentów i mogą być oferowane wspólnie 

przez różnych wykonawców zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Ten sposób realizacji zamówienia zapewnia zamawiającemu kompleksowość 

dostawy oraz możliwość funkcjonalnego przeprowadzania zabiegów. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
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