
 

 

Sejny, dnia 25.07.2019 r. 

 

Nr postępowania: 06/ZP/2019  

Dotyczy: sukcesywny zakup materiałów do laparoskopii i urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach 

 

WYJAŚNIENIA  

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

       Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców. 

 

Dotyczy zadania nr 4 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie laktatora z 2018 roku? 

     Wszystkie oferowane przez firmę Medela Polska produkty są fabrycznie nowe, gotowe do 

uruchomienia i gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, a także 

zapewniają wymagany poziom funkcjonalności spełniając wszystkie wymagane normy 

pracy stawiane dla tych urządzeń. Ponadto wszystkie produkty objęte są standardową 

gwarancją producenta, która rozpoczyna się w momencie sprzedaży/przekazania do 

użytkowania Zamawiającemu. 

     Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Prosimy o doprecyzowanie  ile szt. zestawów jednodniowych roz. 24mm Zamawiający 

będzie wymagał w komplecie z laktatorem? 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga 30 zestawów jednorazowych. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość wysyłki na koszt wykonawcy urządzenia 

podlegającego przeglądowi do siedziby serwisu wykonawcy? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 bezpłatnego przeglądu w okresie 

gwarancji? Dzięki pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego, Wykonawca będący  

producentem zaoferowanego sprzętu będzie mógł zaproponować korzystniejszą cenę 

zakupu sprzętu. 

    Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.          
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonywania napraw do 30 dni? 

Części ulegające eksploatacji  sprowadzane są  ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces 

dostaw (oclenie) jest wydłużony i utrudniony. Jeżeli termin naprawy przekracza 3 dni 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o 

zbliżonych parametrach. 

     Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia urządzenia 

zastępczego. 

 

6. Dotyczy Zadania 5: czy w celu optymalizacji pracy zestawu morcelatora Zamawiający wymaga 

zaoferowania w jego ramach zestawu laparoskopowego do nadszyjkowej resekcji macicy 



 

składającego się z: 

▪ wielorazowej tuby wewnętrznej i zewnętrznej z izolacją ceramiczną, (przeznaczenie tub 

do min. 50 cykli sterylizacji), 

▪ pętli jednorazowego użytku, sterylnych, śr. 100 mm, z teflonową izolacją, opakowanie 

10 szt., 

▪ pętli jednorazowego użytku, sterylnych, śr. 175 mm, z teflonową izolacją, opakowanie 

10 szt.? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga powyższych akcesorii. 

 

Dotyczy zadania nr 5. Morcelator. Czy Zamawiający dopuści do oferowania morcelator o 

poniższych parametrach? 

 

Konsola sterująca morcelatora- 1 zestaw 

Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania silnikiem morcelatora wyposażona w: 

- wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujące o aktualnej prędkości obrotowej 

podłączonego silnika, 

-  odłączany włącznik nożny 

Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie 

dedykowanego zakresu prędkości 

Możliwość podłączenia dedykowanego shavera ginekologicznego 

Morcelator 

Zestaw morcelatora wykorzystywany podczas ginekologicznych operacji laparoskopowych 

Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie obrotów silnika 

bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny - 1 

szt. 

Maksymalna prędkość obrotowa noża osadzonego w silniku 1200 obr/min. 

Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora 0,53 Nm 

Rękojeść do osadzenia noża mocowana osiowo na silniku, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę 

zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające 

tkankę - 1 szt. 

Kaniula morcelatora, z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną 

zastawkę zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż, obturator 

lub instrument laparoskopowy. Mocowanie kaniuli do silnika w sposób bezgwintowy, 

umożlwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli - 1 szt. 

Nóż morcelatora, okrągły, prowadzony w kaniuli, połączony bezpośrednio z silnikiem i osadzony 

w rękojeści zapewniającej swobodny obrót - 1 szt. 

Wewnętrzna zastawka kaniuli wykorzystująca jednorazowe płytki, umożliwiająca założenie 

uszczelki zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę 

morcelatora, gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli - 1 szt. 

Obturator tępy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej - 1 szt. 

Uszczelka zewnętrzna do rękojeści / kaniuli morcelatora - 10 szt. 

Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus i 

wkład roboczy) - 1 szt. 

Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania morcelatora - 1 szt. 

Instrukcja w języku polskim 

Instalacja sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz ze szkoleniem personelu 

medycznego i sterylizacyjnego Zamawiającego w cenie oferty 

Okres gwarancji 24 miesiące 

Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. 

Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy 

 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

                                                                           Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 


