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                                                                                            Sokółka dn. 16.05.2014r  
 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 euro na 
dostawę aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV - 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne; 33168000-
5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii; 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i 
fizykoterapii; 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne 

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2014   Nr ogłoszenia – 163814 - 2014: z dnia  15.05.2014r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym Podstawowa 

częstotliwość pracy generatora 330kHz +/- 10%? Uzasadnienie : Określenie w tym wypadku 

dokładnie częstotliwości urządzenia, stawia w pozycji uprzywilejowanej dostawcę (np. EMED). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

2. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 10 Czy Zamawiający dopuści urządzenie w które wyposażone jest w  

min. 4 gniazda -  gniazdo argonowe, 2 gniazda monopolarne i 1 bipolarne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

3. Dotyczy Grupa I dod. 5   punkt 18 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym moc jest regulowana 

automatycznie dla cięcia endoskopowego w zakresie 0-300W? W praktyce nie stosuje się wyższych 

nastaw mocy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

4. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 19, 23 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym dostępnych jest 

10 efektów dla każdego trybu cięcia, zaś koagulację monopolarną reguluje się za pomocą parametru 

mocy?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

5. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 20 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w tryby cięcia: 

standard, mikro, makro, resekcja, polipektomia, papilotomia?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

6. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 21 Czy Zamawiający dopuści aparat z automatyczną regulacją mocy 

koagulacji monopolarnej w zakresie 0-120W? W praktyce nie stosuje się wyższych nastaw mocy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

7. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 25 Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada koagulacji 

argonowej pulsacyjnej? W zamian posiada delikatną koagulację argonową z minimalnymi nastawami 

mocy od 1W.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

8. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 27 Czy Zamawiający dopuści aparat, który automatycznie nie 

rozpoznaje narzędzie, jednak jest wyposażony w programy fabryczne z odpowiednimi nastawami 

mocy i przeznaczonymi do konkretnych procedur i dla konkretnych narzędzi?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

9. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 30 Czy Zamawiający zmieni zapis siwz: „Regulacja przepływu argonu 

w zakresie min. od 0,8 do 2,5L/min z krokiem co 1L/min” Na : „Zamawiający wymaga aby regulacja 

przepływu argonu w zakresie min. od 0,1l do min. 8l/min była ustawialna w pełnym zakresie co 0,1 

L/min” Uzasadnienie: Przy takim zapisie  wymóg ustawienia parametrów przepływu argonu co 1 

l/min. byłby nie możliwy do spełnienia.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis dod. 5  punkt 30  ,,Regulacja przepływu argonu w zakresie 

min. od 0,8 do 2,5L/min z krokiem co 0,1L/min” 

10. Dotyczy Grupa I dod. 5  punkt 34, 36 Czy Zamawiający wymaga aby wielorazowe kable do 

podłączenia elektrod argonowych i pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilne z systemem 

rozpoznawania narzędzi rozpoznawały narzędzia podłączone do kabla np. średnicę, rodzaj pętli - 

heksagonalną, owalną , narzędzie do mukozektomii, narzędzie do papilotomii? 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis dod. 5  punkt 34 Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody 

argonowej giętki o dł. Min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania prawidłowego podłączenia 

kabla – 1szt i pkt. 36   Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. Min. 3m, kompatybilny 

z systemem rozpoznawania prawidłowego podłączenia kabla – 1szt 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                         Jerzy Kułakowski 
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