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       Chojnice, dnia 30 stycznia 2008 r.  

 

 

 

       Podmioty biorące udział  

       w postępowaniu o udzielenie  
N/znak: DZAP-380-1/9/08    zamówienia publicznego 

 
 

        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego używanego na bloku 

operacyjnym. 

 

 

 Zamawiający zawiadamia, iż w związku z wnioskiem jednego z Wykonawców, 

przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 11 lutego  
2008 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 11 lutego 2008 r. o godz. 11:00.  

 

 

 

 

 

 

        Z poważaniem 

         

        Dyrektor 

 
        Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 

 
A.W.
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       Chojnice, dnia 5 lutego 2008 r.  
 
 
 
       Podmioty biorące udział  
       w postępowaniu o udzielenie  
N/znak: DZAP-380-2/9/08    zamówienia publicznego 
 
 
        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego używanego na bloku 
operacyjnym. 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Dot. zał. nr 2, formularz cenowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
  
ad. 15,16  

1. Czy Zamawiający dopuści oferowanie trokara wielorazowego z obturatorem  
o dł. 10.5cm śred. 11mm do instrumentów 10mm z trwałą metalową zastawka? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 

 
ad. 17, 18  

2. Czy Zamawiający dopuści oferowanie trokara wielorazowego z obturatorem  
o dł. 10.5cm, śred. 6mm do instrumentów 5mm z trwałą metalowa zastawką? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 19 
3. Czy Zamawiający dopuści oferowanie tulei redukcyjnej 11 na 5mm, kompatybilnej  

z trokarem 11mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 20, 21, 22 
4. Czy Zamawiający dopuści oferowanie jednoczęściowej monopolarnej elektrody 

haczykowej i szpatułki o śred. 5mm i dł. 36cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 23 
5. Czy Zamawiający dopuści oferowanie rozbieralnej klipsownicy laparoskopowej  

o dł. 36cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 24 
6. Czy Zamawiający dopuści oferowanie klipsów typu medium-large, opakowanie  

16 magazynków po 10 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania we wskazanej pozycji wyrobów zgodnie  
z wymogami SIWZ. 
 
 



  

ad. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
7. Czy Zamawiający dopuści oferowanie 3-częściowych instrumentów laparoskopowych 

o dł 36cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 34  
8. Czy Zamawiający pod pojęciem ENDO ROZPIERACZ śr.10/400mm rozumie retraktor 

wachlarzowy do podtrzymywania? Jeżeli tak Czy Zamawiający dopuści oferowanie 
retraktora o śred.10mm i długości 36cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 35 
9. Czy Zamawiający dopuści oferowanie igły punkcyjnej o dł. 36cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 38  
10. Czy Zamawiający dopuści aby pompa artroskopowa znajdowała się na wózku 

artroskopowym? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 42.  
11. Czy Zamawiający dopuści uchwyt pistoletowy shavera o zakresie prędkości obrotowej 

dla wierteł 0 - 1700 obr/min? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 43 
12. Czy Zamawiający dopuści oferowanie jednorazowego obcinaka bocznego o śred. 

3.5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 45 
13. Czy Zamawiający dopuści oferowanie brzeszczotu mini o rozm. 25x10x0,6mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 47  
14. Czy Zamawiający dopuści oferowanie resektora o śred. 4.2mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 48  
15. Czy Zamawiający dopuści oferowanie acromionizera o śred. 5.5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad.  49  
16. Czy Zamawiający dopuści oferowanie frezu stożkowego o śred. 5.5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 50  
17. Czy Zamawiający dopuści oferowanie wycinaka standardowego wygiętego w lewo  

o rozm. 3,5x2mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 



  

ad. 51  
18. Czy Zamawiający dopuści oferowanie wycinaka standardowego wygietego w prawo  

o rozm. 3,5x2mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 52  
19. Czy Zamawiający dopuści oferowanie  kleszczyków chwytających prostych 

krokodylkowych o sred. 2.7mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 53, 54  
20. Czy Zamawiający dopuści oferowanie kompletnego noża klingowego do łąkotki  

o dł. 11.5cm i szerokości ostrza 3.5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 53, 55  
21. Czy Zamawiający dopuści oferowanie kompletnego noża haczykowego do łąkotki  

o dł. 11.5cm i szerokości ostrza 3.5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

dot. zał. nr 3, kamera cyfrowa: 
 
ad.2 

22. Czy Zamawiający dopuści oferowanie kamery o rozdzielczości poziomej min. 450 
linii? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 

 
ad.5.  

23. Czy Zamawiający dopuści oferowanie kamery o czułości min. 3 lux dla f=1.4mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad.6  
24. Czy Zamawiający dopuści oferowanie obiektywu o zmiennej ogniskowej - zoom 

optyczny? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad.10 
25. Czy Zamawiający dopuści oferowanie kamery o wyjściu cyfrowym DV, Composite, 

Y/C? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad.11  
26. Czy Zamawiający dopuści kamerę z cyfrowym przetwarzaniem sygnału i 2-stopniowa 

funkcją zwiększenia kontrastu?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
  

dot. zał. nr 3, źródło światła 
 
ad.4.  

27. Czy Zamawiający dopuści oferowanie źródła światła o mocy palników min. 175W? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 



  

 
 
 

ad.7.  
28. Czy Zamawiający dopuści oferowanie źródła światła o natężeniu regulowanym 

płynnie przesłona mechaniczną w zakresie 0-100%? Podanie natężenia światła jest 
niemożliwe, ponieważ wpływ na to ma typ światłowodu i optyki. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

  
dot. zał. nr 3, monitor medyczny 19'' 
ad.5.  

29. Czy Zamawiający dopuści oferowanie monitora o wertykalnym kacie widzenia 170st? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 

  
dot. zał. nr 3, światłowód 
 

30. Czy Zamawiający dopuści oferowanie światłowodów dostosowanych do optyki 
laparoskopowej, histeroskopowej i artroskopowej? 

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 

 
  
dot. zał. nr 3, pompa histeroskopowa 
 

31. Czy Zamawiający dopuści oferowanie pompy bez wagi różnicowej? 
 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
  

dot. zał. nr 3, histeroskop operacyjny komplet 
 
ad. 2, 4 

32. Czy Zamawiający dopuści oferowanie histeroskopu o śred. płaszcza zew. 6mm  
i kanale roboczym 5Fr? 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 

 
ad. 5, 6,7 

33. Czy Zamawiający dopuści oferowanie instrumentów histeroskopowych 
nieobrotowych o śred. 5Fr i dł. 34cm? 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
rozmiarach, ale dopuszcza wyłącznie narzędzia obrotowe. 

 
ad. 8 

34. Czy Zamawiający dopuści oferowanie elektrody monopolarnej o dł. 53cm i śred. 5Fr? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 9  
35. Czy Zamawiający dopuści oferowanie pojemnika plastikowego do transportu  

i sterylizacji histeroskopu z silikonowymi uchwytami na optykę? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

  
 
 
 



  

dot. zał. nr 3, insuflator 
  
ad. 2,3 

36. Czy Zamawiający dopuści oferowanie insuflatora o przepływie gazu 0-30l/min  
i ciśnieniu 0-30mmHg? 

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad.4 
37. Czy Zamawiający dopuści oferowanie insuflatora bez podgrzewania gazu? 
 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad.5  
38. Czy Zamawiający dopuści oferowanie igły veressa o dł. 13cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

  
dot. zał. nr 3, wózek laparoskopowy 
 
ad. 6  

39. Czy Zamawiający dopuści oferowanie wózka bez uchwytu do przemieszczania? 
 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad. 7  
40. Czy Zamawiający dopuści oferowanie szuflady zamykanej na klucz? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad. 8  
41. Czy Zamawiający dopuści oferowanie ramienia do podwieszenia monitora LCD  

o zasięgu 60cm, montowane na bocznej ramie wózka? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

  
dot. zał. nr 3, wózek artroskopowy 
 
ad. 5 

42. Czy Zamawiający dopuści oferowanie wózka bez uchwytu do przemieszczania? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad.6  
43. Czy Zamawiający dopuści oferowanie szuflady zamykanej na klucz? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

  
 dot. zał. nr 3, optyka laparoskopowa 
 
ad. 4 

44. Czy Zamawiający dopuści oferowanie optyki o dł. 31cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 

  
 dot. zał. nr 3, optyka artroskopowa 
 
ad. 4 

45. Czy Zamawiający dopuści oferowanie optyki artroskopowej o standardowej dł. 18cm? 



  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 

  
dot. zał. nr 3, pompa ssąco-płucząca 
 
ad. 4 

46. Czy Zamawiający dopuści oferowanie pompy o ciśnieniu płukania 400mmHg? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad.5 
47. Czy Zamawiający dopuści oferowanie pompy o ciśnieniu ssania -75kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 

  
dot. zał. nr 3, pompa artroskopowa 
 
ad.2  

48. Czy Zamawiający dopuści oferowanie pompy artroskopowej o ciśnieniu 0-200mmHg? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

ad.4  
49. Czy Zamawiający dopuści oferowanie pompy wyskalowanej tylko w mmHg? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 
 

  
dot. zał. nr 3, shaver wielofunkcyjny 
 
ad. 7  

50. Czy Zamawiający dopuści shavera wielofunkcyjny z możliwością ustawienia trybów 
pracy jak: oscylacje, obroty w prawo, obroty w lewo, z regulacją prędkości 
obrotowych oraz oscylacji, zapewniający stały moment obrotowy w całym zakresie 
prędkości ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad. 8  
51. jaka jest moc/moment obrotowy? 
Odpowiedź: Moc: 100 W. 

ad. 8  
52. Czy Zamawiający dopuści oferowanie shavera o pręd. obrotowej 1000-15000 

obr/min? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad.9  
53. Czy Zamawiający dopuści oferowanie shavera bez automatycznego wykrywania 

frezów? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad.10  
54. Czy Zamawiający dopuści oferowanie shavera z trybem oscylacji o obrotach  

w zakresie 500-3000obr. min? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

ad. 11 
55. Czy Zamawiający dopuści oferowanie shavera z możliwością podłączenia nasadek 

wiertarskich, głowic do drutów Kirschnera i piły oscylacyjnej? 



  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 

  
dot. zał. nr 3 kontener z uchwytami do narzędzi laparoskopowych 
 

56. Czy Zamawiający dopuści oferowanie plastikowego 2-poziomowego pojemnika do 
trokarów i instrumentów laparoskopowych, z regulowanymi uchwytami na 
instrumenty? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 
57. Czy Zamawiający dopuszcza do rozdzielenia przedmiotu zamówienia tak, by 

niezależnie wyodrębnić narzędzia ręczne? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie przedmiotu zamówienia. 
58. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 50 opisu przedmiotu zamówienia wycinak 

standardowy klasyczny w wymiarach długość 8 mmm, szerokość zamknięta 1 mm, 
szerokość otwarta 5 mm, pyszczki wygięte w lewo 15 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
59.  Czy Zamawiający dopuści w punkcie 51 opisu przedmiotu zamówienia wycinak 

standardowy klasyczny w wymiarach długość 8 mmm, szerokość zamknięta 1 mm, 
szerokość otwarta 5 mm, pyszczki wygięte w prawo 15 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu we wskazanej pozycji zgodnie  
z opisem SIWZ. 
 
60. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 52 opisu przedmiotu zamówienia kleszczyki 

chwytające proste krokodylkowe 8x5 mmm z dolną zębatą wyżłobioną szczęką? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o wskazanych 
parametrach. 

 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11 lutego 2008 r. do godz. 12:00, 
natomiast otwarcie ofert nastąpi 11 lutego 2008 r. o godz. 13:00. 
 
 
 
 
 
        Z poważaniem 
         
         
 

Z-ca dyrektora ds. medycznych 
   

Maciej Polasik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W.

 


