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MCLChPiG –Gr.IV A/8PN/2017 

 

Otwock, dn. 28.03.2017 r 

  
 
 
 

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Techniki operacyjne 
Znak: 8/PN/2017. 
 
 
Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania : 
Zadanie 4 

Prosimy o wyłączenie pozycji 1 i 8. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy . 

 

Pytanie 1 Punkt 2 

Czy zamawiający dopuści uchwyt z dwoma przyciskami osobno do cięcia i do koagulacji reszta 

parametrów bez zmian. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 

Pytanie 2 Punkt 3 

Czy zamawiający dopuści długość kabla 3 m , reszta parametrów bez zamian. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak , Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 

Pytanie 3 Punkt 4 

Czy zamawiający dopuści długość roboczą przedłużki 138 mm , reszta parametrów bez zmian. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak , Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 

Pytanie 4 Punkt 5 

Prosimy o określenie standardu wtyczki od strony aparatu (8mm czy 4 mm)lub podanie typu 

generatora. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Zamawiający podaje typ generatora : Valleylab Force Triad . 

 

Pytanie 5 Punkt 5 

Czy zamawiający dopuści długość kabla 4,5m , reszta parametrów bez zmian. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 



 

 

Pytanie nr 6 Punkt 6 

Czy zmawiający dopuści elektrodę z dzielonym stykiem szerokości 25 mm, jednocześnie 

firma (…)w ramach kontraktu zobowiązuje się , dostarczyć 3 kable do jednorazowych elektrod z 

dzielonym stykiem,  do generatora VALLEYLAB kompatybilnych z elektrodami o szer. 25mm. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy 

 

Pytanie nr 7 Punkt 7 

Czy zamawiający dopuści: Elektrodę laparoskopową - cienki hak "L", długość 360mm, Ø5mm, wymiar 

haka 4mm x 1mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówki; przeznaczenie do min. 75 cykli 

sterylizacji 

 Odpowiedź Zamawiającego : 
Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy 

 

Pytanie nr 8 Punkt 6 

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt. reszta parametrów bez zmian. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 

Dot.  Zadanie 2 poz 1,3,6 
Wnosimy o dopuszczenie staplera bez gumowanej rękojeści 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Nie  Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy 

 
Dot. zadanie 2 pozycja 1-8 
Wnosimy o dopuszczenie staplerów oraz ładunków posiadających dwa rzędy tytanowych 
zszywek o przekroju koła. 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 
Dot. Rozdz. 6 pkt. 3 ust. „i” 
Czy Zamawiający w zakresie  zadania nr 2 odstąpi od wymogu załączenia do oferty 
zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej? 
Obrót przedmiotem zamówienia w w/w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa nie 
podlega regulacjom zawartym w Ustawie Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 nr 45 poz 271 
z póz. zm.) – do czego wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej. 
Przedmiot zamówienia w/w postępowaniu podlega Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 
20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679 z póz. zm.) – do czego nie jest wymagane 
posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. To też potwierdza 
zamawiający w SIWZ rozdz. 6 pkt. 5.2 dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania 
(zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.). 
Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w dyrektywach 2004/18/WE i 2004/17/WE 
wskazują kryteria i zasady kwalifikacji kandydatów lub oferentów, zamawiający mogą żądać 
do wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Stanowisko ustawodawcy krajowego również potwierdza powyższe wymagania w 
rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 



dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz 2013). 
Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak, Zamawiający w zakresie zadania nr 2 odstępuje  od wymogu załączenia do oferty 
zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej . 
  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 stapler liniowy zamykający 30mm z potrójną linią 

tytanowych zszywek, posiadający dwie dźwignie – zamykającą i spustową o rozmiarze 

otwartej zszywki 2,5mm a zamkniętej 1,0mm. Ilość zszywek w ładunku 23 sztuki oraz o 

możliwości oddania maksymalnie 8 strzałów. 

Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 i 2 tradycyjne zszywki okrągłe o 

rozmiarze otwartej zszywki 2,5mm a zamkniętej 1,0mm. Ilość zszywek w ładunku 23 

sztuki? 

Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 zszywki pakowane po 12 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości w tej pozycji? 

Odpowiedź Zamawiającego : 
Tak , Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. 

 

 

 

Pozostał warunki nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości : 

Strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl  

 


