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         Poznań, 06.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-23/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.09.2016r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: “Sukcesywną dostawę implantów ginekologicznych i 
jednorazowych wyrobów medycznych do chirurgii klasycznej i laparoskopowej”. 
 
Treść pytań jest następująca: 
 

1) dotyczy Zadania nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy zestaw trokarów 
12 mm (2 kaniule + 1 obturator) z ostrzem liniowym i osłoną ostrza: zintegrowana redukcja 
umożliwiająca pracę narzędziami 5-12 mm, kolorystyczny wskaźnik aktywacji osłony noża, 
możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara z uszczelką w celu ewakuacji preparatu, trokar 
dostępny w wersji z transparentną kaniulą o atraumatycznym spiralnym, żebrowaniu 
ułatwiającym fiksację w powłokach, lejkowate wejście dla narzędzi, co pozwoli Wykonawcy 
na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
zgodnie z SIWZ w tej pozycji. 
 

2)  dotyczy Zadania nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy zestaw 
trokarów 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) z ostrzem liniowym i osłoną ostrza: kolorystyczny 
wskaźnik aktywacji osłony noża, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara z uszczelką w 
celu ewakuacji preparatu, trokar dostępny w wersji z transparentną kaniulą o atraumatycznym 
spiralnym, żebrowaniu ułatwiającym fiksację w powłokach, długość kaniuli 100mm, 
lejkowate wejście dla narzędzi, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
zgodnie z SIWZ w tej pozycji. 
 

3) dotyczy Zadania nr 3 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy trokar 5 mm z 
ostrzem liniowym i osłoną ostrza: kolorystyczny wskaźnik aktywacji osłony noża, możliwość 
zdjęcia górnej obudowy trokara z uszczelką w celu ewakuacji preparatu, trokar dostępny w 
wersji z transparentną kaniulą o atraumatycznym spiralnym, żebrowaniu ułatwiającym 
fiksację w powłokach, długość kaniuli 100mm, lejkowate wejście dla narzędzi, co pozwoli 
Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
zgodnie z SIWZ w tej pozycji. 
 

4) dotyczy Zadania nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych 
zakrzywionych nożyczek laparoskopowych, trzon obrotowy, średnica 5 mm, długość 33 cm i 
45 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
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5) dotyczy Zadania nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
automatycznego worka laparoskopowego, średnica trzonu 10 mm, pojemność 200 ml, z 
elastyczną samorozprężalną obręczą umożliwiającą wielokrotne zamknięcie i otwarcie worka, 
co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
 

6) dotyczy Zadania nr 3 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
automatycznego worka laparoskopowego o pojemności 1500ml kompatybilnego z trokarem z 
pozycji nr 1., worek z elastyczną metalową samorozprężalną pełną obręczą, co pozwoli 
Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

7) dotyczy Zadania nr 3 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
automatycznego worka laparoskopowego, średnica trzonu 10mm, pojemność 500ml, worek 
wykonany z odpornego na rozerwanie transparentnego poliuretanu, co pozwoli Wykonawcy 
na złożenie konkurencyjnej oferty? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

8)  dotyczy Zadania nr 3 pozycja 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 
półautomatycznego laparoskopowego samorozprężalnego bez aplikatora o pojemności worka 
200ml, wykonanego z odpornego na rozerwanie poliuretanu, co pozwoli Wykonawcy na 
złożenie konkurencyjnej oferty? 

       
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 
9) Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 stapler 

jednorazowego użytku, liniowy z nożem w rozmiarze 60 mm, załadowany ładunkiem ze 
zszywką spłaszczoną bilateralnie na całej długości, obustronny system odpalenia? 
 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy opisu w SIWZ. Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ. 
 

10) dotyczy pakietu nr 3 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 stapler 
jednorazowego użytku z nożem w rozmiarze 80 mm, załadowany ładunkiem ze zszywką 
spłaszczoną bilateralnie na całej długości, obustronny system odpalenia? 

 
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy opisu w SIWZ. Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ. 
 

11) Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 ładunek do staplera 
liniowego z nożem, dł. 60 mm, zszywka spłaszczona bilateralnie na całej długości drutu? 

 
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy opisu w SIWZ. Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ. 
 

12) Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 ładunek do staplera 
liniowego z nożem, dł. 80 mm, zszywka spłaszczona bilateralnie na całej długości drutu? 
 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy opisu w SIWZ. Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ. 
 

13) Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1. Czy zmawiający dopuści w pozycji nr 1 zestaw składający się 
z dwóch kaniul 12 mm oraz jednego obturatora z ostrzem liniowym wraz z osłoną, 
zintegrowana redukcja 5-12mm, wejście dla narzędzi standardowe, kaniula przezroczysta, 
żebrowana bez dodatkowych systemów fiksacyjnych. 
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Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

14) Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 2. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 2 zestaw składający 
się z dwóch kaniul 5mm oraz jednego obturatora z ostrzem liniowym wraz z osłoną, wejście 
dla narzędzi standardowe, kaniula przezroczysta, żebrowana bez dodatkowych systemów 
fiksacyjnych. 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

15) Dotyczy pakiet nr 3 pozycja 3. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 3 trokar 5 mm z 
ostrzem liniowym i osłoną ostrza z przezrosczystą żebrowaną kaniulą 100 mm, wejście 
stadardowe dla narzędzi, bez dodatkowych systemów fiksacyjnych. 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

16) Dotyczy pakiet nr 3 pozycja 4. Czy zamawiający w pozycji nr 4 dopuści nożyczki o długości 
31cm oraz 45 cm 

 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
17) Dotyczy pakiet nr 3 pozycja 5. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 5 worek 

laparoskopowy automatyczny, średnica 10 mm pojemność 190ml, z elastyczną metalową 
obręczą bez koralika zaciskowego.  
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

18) Dotyczy pakiet nr 3 pozycja 6. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 6 worek 
laparoskopowy automatyczny, o pojemności 1500ml, średnica 15mm z metalową elastyczną 
obręczą bez koralika zaciskowego. 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

19) Dotyczy pakiet nr 3 pozycja 7. Czy zamawiający wyłączy do osobnego pakietu pozycje nr 7 
oraz 8 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo oferty na pozostały 
asortyment w tym pakiecie. 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

20) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 19 zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
dopuszczenie odpowiednio w pozycjach 7 i 8:  

- poz.7 jednorazowy worek laparoskopowy dł trzonu 20,9 cm wymiar 7,62cm na 
15,24 cm półautomatyczny 
- poz. 8 jednorazowy worek laparoskopowy dł trzonu 20,9cm wymiar: 12,7cm na 
20,32cm. Worek półautomatyczny   

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
                                                                                                             21) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 3 pozycji 9,10,11,12?       
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

22) Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie staplera 
liniowego z nożem w rozmiarze 55 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?   
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
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23) Dotyczy pakietu nr 3 pozycja  10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie staplera 

liniowego z nożem w rozmiarze 75 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
24) Dotyczy pakietu nr 3 pozycja  11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ładunku 

do staplera liniowego z nożem w rozmiarze 55 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów 
bez zmian? 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
25) Dotyczy z pakietu nr 3 pozycja 12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ładunku 

do staplera liniowego z nożem w rozmiarze 75 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów 
bez zmian? 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

26) Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie częściowo 
wchłanialnej siatki o kształcie Y, o długości 27 cm, szerokości 5 cm, komponent 
monofilamentu z polipropylenem przepleciony monocrylem. Czas wchłaniania 84 dni. 
Gramatura przed wchłonięciem monokrylu 57 g/m2, gramatura po wchłonięciu monocrylu 
28g/m2. Przy zachowaniu pozostałych parametrów be zmian.  

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

                                                                                                                             Zamawiający 
 

                                                                     Z-ca Dyrektora  
                                                     ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                             /----------/ 
                                                         mgr inż. Marzena Krzymańska  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


