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Bochnia, dn. 15.06.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-21/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 
275 pkt 1 Ustawy Pzp, na: Dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.  

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Treść pytania –  Część III A Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 7 zrezygnuje z opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

2. Treść pytania –  Część III A Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści wyjścia wideo: 2x HDMI, jako rozwiązanie 

równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

3. Treść pytania –  Część III A  - Czy Zamawiający w punkcie 9 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia 
konkurencyjności ofert, z funkcją PIP aktywną dla oferowanego monitora medycznego, jako rozwiązanie 

równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

4. Treść pytania –  Część III A - Czy Zamawiający w punkcie 10 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 
zwiększenia konkurencyjności ofert, 2x gniazda USB 3.0mm w oferowanym rejestratorze medycznym oraz 1szt. w 

sterowniku kamery, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

5. Treść pytania –  Część III A - Czy Zamawiający w punkcie 11 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 
zwiększenia konkurencyjności ofert, złącze Ethernet – min. 10/100 MB/s oferowane w oferowanym rejestratorze 

medycznym, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

6. Treść pytania –  Część III A - Czy Zamawiający w punkcie 12 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 
zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

7. Treść pytania –  Część III A - Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści możliwość wyświetlania parametrów 
insuflatora oraz ikony nagrywania, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

8. Treść pytania –  Część III A - Czy Zamawiający w punkcie 21 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 

zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

9. Treść pytania – Źródło światła LED - Czy Zamawiający w punkcie 24 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 
zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
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10. Treść pytania – Źródło światła LED - Czy Zamawiający w punkcie 25 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 

zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 

 
11. Treść pytania – Źródło światła LED - Czy Zamawiający w punkcie 26 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 

zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

12. Treść pytania – Źródło światła LED - Czy Zamawiający w punkcie 27 dopuści manualną regulacje ustawienia 
strumienia świetlnego poprzez przyciski na głowicy kamery, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

13. Treść pytania – Monitor medyczny Czy Zamawiający w punkcie 38 dopuści jasność min. 525cd/m², jako 

rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

14. Treść pytania – Monitor medyczny Czy Zamawiający w punkcie 40 dopuści wejścia:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) 

HDMI 2.0, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

15. Treść pytania – Monitor medyczny Czy Zamawiający w punkcie 41 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 
zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

16. Treść pytania – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 42 dopuści wózek jezdny z blokadą kół, bez 

nakładkek zapobiegających najechaniu na przewód, jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

17. Treść pytania – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 43 dopuści wózek wyposażony w 4 półki z 

możliwością regulacji wysokości, i jedną wysuwana szufladą, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

18. Treść pytania – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 46 dopuści ukrytą listwę zasilającą z kablami 
indywidualnymi do zasilania 10 urządzeń, bez kabli uziemiających, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

19. Treść pytania – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 48 dopuści wózek wyposażony w kabel zasilający 

wózek, bez kabla dodatkowego uziemienia, jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

20. Treść pytania – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 52 zrezygnuje w opisanego wymogu celem 

zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

21. Treść pytania – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 53 zrezygnuje w opisanego wymogu celem 
zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

22. Treść pytania – Insuflator CO2 - Czy Zamawiający w punkcie 66 dopuści możliwość zaoferowania drenów 

jednorazowych, z podgrzewaniem, oddymianiem i nawilżaniem gazu, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

23. Treść pytania – Insuflator CO2 Czy Zamawiający w punkcie 67 wyrazi zgodę na zaproponowanie 200szt. drenów 

jednorazowych zamiast 2szt. drenów wielorazowych (100-krotnego użytku), jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
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24. Treść pytania – Insuflator CO2 Czy Zamawiający w punkcie 68 zrezygnuje w opisanego wymogu celem 

zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

25. Treść pytania – Pompa laparoskopowa - Czy Zamawiający w punkcie 72 zrezygnuje w opisanego wymogu celem 

zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

26. Treść pytania – Pompa laparoskopowa - Czy Zamawiający w punkcie 73 zrezygnuje w opisanego wymogu celem 
zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

27. Treść pytania – Pompa laparoskopowa - Czy Zamawiający w punkcie 74 dopuści pracę pompy w 3 trybach 

przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min), jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

28. Treść pytania – Pompa laparoskopowa - Czy Zamawiający w punkcie 77 zrezygnuje z opisanego wymogu celem 

zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

29. Treść pytania –Pompa laparoskopowa - Czy Zamawiający w punkcie 79 dopuści urządzenie o klasie 
wodoszczelności IPX2, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

30. Treść pytania – Wyposażenie dodatkowe - Czy Zamawiający w punkcie 81 dopuści światłowód autoklawowalny o 

długości 3m, średnica 5mm, jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

31. Treść pytania – Wyposażenie dodatkowe -  Czy Zamawiający w punkcie 82 dopuści optyki wysokiej rozdzielczości, 

autoklawowalne, średnica 10 mm, kąt 0 i 30 stopni, długość robocza 330 mm, spajane laserowo bez użycia kleju, 

jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

32. Treść pytania – Część III  Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 86 zrezygnuje z opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

33. Treść pytania – Część III  Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 87 dopuści wyjścia wideo: 2x 
HDMI, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

34. Treść pytania – Część III  Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 88 zrezygnuje z opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, z funkcją PIP aktywną dla oferowanego monitora 
medycznego, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

35. Treść pytania – Część III  Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 89 zrezygnuje z opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, 2x gniazda USB 3.0mm w oferowanym rejetratorze 
medycznym oraz 1szt. w sterowniku kamery, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

36. Treść pytania – Część III  Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 90 zrezygnuje z opisanego 
wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, złącze Ethernet – min. 10/100 MB/s oferowane w oferowanym 

rejestratorze medycznym, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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37. Treść pytania – Część III  Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 91 zrezygnuje z opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

38. Treść pytania – Część III  Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 95 zrezygnuje w opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

39. Treść pytania – Część III  Sterownik kamery i kamera Czy Zamawiający w punkcie 100 zrezygnuje z opisanego 
wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

40. Treść pytania – Część III  – Źródło światła LED - Czy Zamawiający w punkcie 103 zrezygnuje z opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 

 
41. Treść pytania – Część III  – Źródło światła LED -Czy Zamawiający w punkcie 104 zrezygnuje z opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

42. Treść pytania – Część III  – Źródło światła LED -Czy Zamawiający w punkcie 105 zrezygnuje z opisanego 
wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

43. Treść pytania – Część III  – Źródło światła LED -Czy Zamawiający w punkcie 106 dopuści manualną regulacje 

ustawienia strumienia świetlnego poprzez przyciski na głowicy kamery, jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 

 
44. Treść pytania – Część III  –Monitor medyczny - Czy Zamawiający w punkcie 117 dopuści jasność min. 525cd/m², 

jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

45. Treść pytania – Część III  –Monitor medyczny - Czy Zamawiający w punkcie 119 dopuści wejścia:(x1) DVI-I; (x1) 
HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

46. Treść pytania – Część III  –Monitor medyczny - Czy Zamawiający w punkcie 120 zrezygnuje z opisanego 

wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
47. Treść pytania – Część III  – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 121 dopuści wózek jezdny z blokadą 

kół, bez nakładkek zapobiegjące najechaniu na przewód), jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

48. Treść pytania – Część III  – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 122 dopuści wózek wyposażony w 3  
półki z możliwością regulacji wysokości, i jedną wysuwana szufladą, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

49. Treść pytania – Część III  – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 125 dopuści ukrytą listwę zasilającą 

z kablami indywidualnymi do zasilania 10 urządzeń, bez kabli uziemiających, jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

50. Treść pytania – Część III  – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 127 dopuści wózek wyposażony 

w kabel zasilający wózek, bez kabla dodatkowego uziemienia, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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51. Treść pytania – Część III  – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 131 zrezygnuje z opisanego wymogu 

celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 

 
52. Treść pytania – Część III  – Wózek mobilny - Czy Zamawiający w punkcie 132 zrezygnuje z opisanego wymogu 

celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

53. Treść pytania – Część III  –Pompa artroskopowa z wyposażeniem - Czy Zamawiający w punkcie 144 zrezygnuje 
w opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

54. Treść pytania – Część III  – Pompa artroskopowa z wyposażeniem - Czy Zamawiający w punkcie 146 dopuści 

dren jednorazowy, z mechanizmem blokującym Luer Lock, bez możliwości regulacji długości drenu, jako 
rozwiązanie równoważne? Czy Zamawiający dopuści dren dobowy mocowany w postaci kasety i pakowany 

zbiorczo wraz z drenem do 1-go pacjenta, jako rozwiązanie równoważne? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 

 

55. Treść pytania – Część III  – Wyposażenie dodatkowe - Czy Zamawiający w punkcie 147 dopuści światłowód 
autoklawowalny o długości 3m, średnica 5mm, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

56. Treść pytania – Część III  – Wyposażenie dodatkowe -Czy Zamawiający w punkcie 148 dopuści optykę wysokiej 
rozdzielczości, autoklawowalna,  średnica 4mm, kąt 30 stopni, długość robocza min. 140 mm, kontener to 

sterylizacji oraz płaszcz wodny, szybkoprzepływowy, o średnicy 5,8 mm  z dwoma obrotowymi zaworami 

i mechanizmem do mocowania optyki, z obturatorem i z dedykowaną kasetą do sterylizacji, jako rozwiązanie 
równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

57. Treść pytania – I. Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie 

elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWZ punkt. XV.4): „Zamawiający dopuszcza podpisanie 
Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym” 
 

58. Treść pytania – II. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy w sprawie Zamówienia 

publicznego: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu w §4 ust. 3: „Do dnia zapłaty za przedmiot 
umowy określony w §1., pozostaje on własnością Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

59. Treść pytania – III. Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ, Formularz specyfikacja techniczna szczegółowa oferta 

cenowa Pakiet nr 3 CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia pkt 5: 
Prosimy o wydłużenie okresu do 3 miesięcy oraz potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie aparatu 

zastępczego na czas naprawy o takich samych lub lepszych parametrach. Sprzęt zastępczy zostanie dostarczony 
w ciągu 5 dni roboczych. Specyfika urządzenia wymaga aby wszelkie naprawy odbywały się w siedzibie 

producenta, znajdującej się poza granicami kraju, co znacząco wpływa na okres trwania całej procedury. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu do 3 miesięcy, jednocześnie informuje, że wprowadza 
zmiany do załącznika 1A 

 
60. Treść pytania – IV. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy - REKLAMACJA, 

GWARANCJA § 5 pkt 16 Pakiet 3: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu dotyczącego dostarczenia sprzętu 
zastępczego na do 5 dni roboczych. Prośbę swoją motywujemy kwestiami logistycznymi oraz potencjalną 

koniecznością sprowadzenia sprzętu zastępczego od producenta zagranicznego. W każdym przypadku dążymy do 

jak najszybszego dostarczenia sprzętu. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projektowanych postanowieniach umownych: 
„16. Na każde żądanie Zamawiającego, na okres rozpatrywania reklamacji oraz na czas trwania naprawy gwarancyjnej 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 2 dni – dotyczy dni roboczych – pakiet nr 2, do 5 dni – 
dotyczy dni roboczych – pakiet 1, 3) sprzęt zastępczy, o parametrach niegorszych niż określone dla Sprzętu.”, 
jednocześnie informuje , że wprowadza zmiany do załącznika 3 – projektowane postanowienia umowne 
 

61. Treść pytania – V. Dotyczy SWZ, Rozdział XIV. Opis Kryteriów oceny ofert, pkt XIV.3): Uprzejmie prosimy 
o weryfikację ilości punktów, które można uzyskać w zakresie Pakietu nr 3 w ramach pozacenowych kryteriów 

oceny ofert. Ilość punktów opisana w SWZ nie zgadza się z ilością punktów opisanych w Załączniku nr 1a do SWZ, 
Formularz Szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna - Pakiet nr 3. 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyjaśnia, że zapisy w SWZ i ogłoszeniu odnośnie ilości punków jest poprawna natomiast 
w załączniku nr 1a doszło do omyłki, jednocześnie informuje, że wprowadził zmiany w Załączniku nr 1a do SWZ, 
Formularz Szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna - Pakiet nr 3. 
 

62. Treść pytania – VI. Dotyczy SWZ, Rozdział II. Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt II.5.1) oraz Załącznik nr 3 do SWZ 

– projektowane postanowienia umowy, Komparycja: Uprzejmie prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej 
w nazwie pakietu nr 3 poprzez usunięcie słowa „gamma”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki, jednocześnie informuje, że wykreśla w SWZ, Rozdział II. Opis 
Przedmiotu Zamówienia, pkt II.5.1) oraz Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, Komparycja 
słowo „gamma” 
 

63. Treść pytania – VII. Dotyczy SWZ, Rozdział V. Wykaz podmiotowych środków dowodowych pkt V.3): Uprzejmie 

prosimy o potwierdzenie, że wykaz osób opisany jako załącznik nr 2D do SWZ nie jest wymagany w niniejszym 
postepowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki, jednocześnie informuje, że wykreśla zapis z SWZ, Rozdział V. 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych pkt V.3) o wykazie osób. 
 

64. Treść pytania – Dotyczy Pakiet nr 2 - Sprzęt do koagulacji i diatermia elektrochirurgiczna z osprzętem oraz 
możliwością zamykania naczyń Czy Zamawiający w pkt 46 będzie wymagał aby maksymalna moc cięcia 
bipolarnego wynosiła minimum 120 W? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

65. Treść pytania – Dotyczy Pakiet nr 2 - Sprzęt do koagulacji i diatermia elektrochirurgiczna z osprzętem oraz 

możliwością zamykania naczyń Czy Zamawiający w pkt 47 będzie wymagał aby maksymalna moc koagulacji 
bipolarnej wynosiła minimum 120 W? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

66. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:  Pkt. 12 i 38 – Czy Zamawiający 
dopuści aparat z maksymalną mocą cięcia monopolarnego 300W?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

67. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt. 13 i 39 - Czy Zamawiający 

dopuści aparat z maksymalną mocą koagulacji monopolarnej min. 200 W?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

68. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt. 14 i 40 - Czy Zamawiający 
dopuści 7 rodzajów cięcia monopomarnego w tym papilektomia i polypektomia.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

69. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt. 15 i 41 - Czy Zamawiający 
dopuści 8 rodzajów koagulacji monopolarnej  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

70. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt. 18 i 44 Czy Zamawiający dopuści 

możliwość równoległej koagulacji przez dwóch operatorów używając jednocześnie przy koagulacji forsownej tzw 
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twin coag  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

71. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt. 20 i 46 Czy zamaiający dopuści 
min. Moc cięcia bipolarnego 100 W +-20%  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

72. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt 25 i 51 Czy Zamawiający dopuści 

Progresywną zmiana wartości mocy przy regulacji parametrów pracy urządzenia we wszystkich trybach 
monopolarnych oraz bipolarnych. Zmiana wartości co 1W w całym dostępnym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

73. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt. 26 i 52 – Czy Zamawiający 

dopuści -. Elektroda monnopolarną haczykowa, płaska w kształcie „L”,płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 
mmpokryta powłoką nieprzywierającą 1 szt? - Elektroda monopolarną haczykowa, płaska w kształcie „J”, płaszcz 

izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm pokryta powłoką nieprzywierającą 1szt.? - Przewód do instrumentów 
monopolarnych długość min. 4 m - 2 szt.?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

74. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:pkt, 29 Czy Zamawiający dopuści 

wielorazowy instrument do zamykania naczyń dł, 200mm bez nożyka bez ograniczenia używania?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

75. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści: - 

wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń do 7mm bez cięcia, dł. 340mm, średnica 5mm, końcówka 

obracana, z kablem – 1 komplet ? -Wielorazowy kompletny instrument do zamykania naczyń średnica 5mm dł 
340mm bez nożyka, końcówka obracana – 1 komplet? - wielorazowy kompletny instrument do zamykania naczyń 

zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 200 mm? Dodatkowo – nożyczki bipolarne laparoskopowe do cięcia i 
koagulacji prądem bipolarnym dł. 350mm średnica 5mm?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

76. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Czy Zamawiający wydzieli do 

odrębnego pakietu pozycję nr 53,54,55 i 57 co pozwoli zwiększyć konkurencyjność pozyskanych ofert? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

77. Treść pytania – Dotyczy PAKIETU NR 2 przedmiotowego zamówienia:Pkt. 20 i 46 Czy zamaiający dopuści 
aparat z cięciem bipolarnym z max. mocą do 370W.? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
  

78. Treść pytania – Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna dla pakietu 1  
Poz. 146 Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości drenów do pompy – w Formularzu wskazano ilości 

minimalne. Na tej podstawie Wykonawca nie ma możliwości poprawnie wycenić drenów.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia przynajmniej minimalnej ilości drenów wskazanej 
w SWZ, ale ze względu na ilość w opakowaniu Zamawiający dopuszcza dostarczenie większej ilości. 
 

79. Treść pytania –  Dot. rozdz. XIV SWZ, zał. Nr 1A Szczegółowa oferta cenowa – Specyfikacja techniczna 

dla pakietu 1 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie punktacji w kryterium parametry techniczne. W specyfikacji 

rozdz. XIV ust. XIV 3) Zamawiający wskazał kryterium „parametry techniczne” o wadze 20% z maksymalną 
możliwą liczbą punktów do zdobycia 20. Jednocześnie w załączniku nr 1a dla pakietu 1 w pozycji 23 można 

zdobyć max. 10 pkt, w pozycji 29 – 10 pkt, w poz. 102 – 10 pkt oraz w poz. 108 – 10 pkt. W sumie daje to 
możliwość uzyskania z parametrów z zał. 1A 40 punktów.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w specyfikacji rozdz. XIV ust. XIV 3) Ocena punktowa 
w kryterium - Parametry techniczne - dokonana zostanie na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę w 

ofercie parametrów technicznych i przyjętych przez Zamawiającego założeń opisanych w załączniku nr1 do SWZ - 

Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania, a następnie 
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przeliczona według wzoru:.  

Wartość liczbowa w badanej ofercie  
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt  

Najwyższa wartość liczbowa ocenianego kryterium spośród badanych ofert 
co oznacza, że po zsumowaniu punktów z załącznika nr 1A zostaną one podstawione do powyższego wzoru. 
 

80. Treść pytania –  Dot. zał. Nr 1A Szczegółowa oferta cenowa – Specyfikacja techniczna dla pakietu 1 
część II dane techniczne pkt. 2 (zestaw artroskopowy) oraz IIA dane techniczne pkt. 2 (zestaw 

laparoskopowy) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania numeru katalogowego dla 
wycenianego sprzętu w Pakiecie 1. Naszą prośbę argumentujemy faktem, że zarówno zestaw laparoskopowy jak i 

artroskopowy to konfiguracja sprzętu dopasowanego do wymogów Zamawiającego, nieposiadająca jednego 
ogólnego numeru katalogowego.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

81. Treść pytania – Dot. rozdz. II ust. II.8 pkt II.8.1 ppkt 2 SWZ Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty 

potwierdzające parametry techniczno-funkcjonalne nie podlegają uzupełnieniu w zakresie spełnienia kryteriów 
oceny ofert, tj. w pozycjach 23, 29, 102 oraz 108, a w przypadku pozostałych pozycji niebędących kryteriami 

oceny ofert dokumenty będą podlegały uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWZ rozdz. II ust. II.8 pkt II.8.1 ppkt 2 SWZ wymaga 
dla pozycji 23, 29, 102 oraz 108 dostarczenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających zgodność parametrów 
techniczno-funkcjonalnych z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Jednoczesnie informuje, 
że dokument dla pozycji 23, 29, 102 oraz 108 nie podlega uzupełnieniu w zakresie potwierdzenia 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Natomiast dla pozostałych 
pozycji nie podlegających ocenie dopuszcza złożenie dokumentów, ale nie wymaga. 
 

82. Treść pytania – Dot. § 5 ust. 16 wzoru umowy  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dostarczył 
sprzęt zastępczy na okres rozpatrywania reklamacji oraz na czas naprawy gwarancyjnej w terminie 5 dni 

roboczych?  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60. 

 

83. Treść pytania – Dot. § 5 ust. 5 wzoru umowy Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wstrzymanie biegu terminu reklamacji po wstawieniu sprzętu zastępczego. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujące zmiany w projektowanych postanowieniach umownych: 
„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania oraz 
powiadomić Zamawiającego o działaniach powziętych w celu usunięcia wad. W przypadki skorzystania przez 
Zamawiającego z zapisów w ust. 16, bieg terminu ulega wstrzymaniu jednak nie dłużej niż do 21 dni od wstawieniu 
sprzętu zastępczego.” 
 

84. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści: - w poz. 25 aparat wyposażony w specjalne tryby, w 

których wartości mocy są regulowane automatycznie przez aparat w oparciu o pomiar oporności tkanki? Takie 
rozwiązanie jest nowocześniejsze i bezpieczniejsze dla pacjenta – generator dobiera moc tak, aby skutecznie 

rozciąć/skoagulować tkankę. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

85. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści: - w poz. 29 instrument do zamykania naczyń do 
Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 200mm, Ø10mm z możliwością obrotu o 

360°, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, wymienny nóż jednorazowego 

użytku, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; 
przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykli (szczęki))? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

86. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści: - w poz. 41 aparat bez koagulacji natryskowej w 
endoskopii? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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87. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści:- w poz. 44 aparat z możliwością równoległej koagulacji 

przez dwóch operatorów używając koagulacji forsownej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

88. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści:- w poz. 48 aparat z funkcja Auto Stop dla 

instrumentów bipolarnych w trybie ligacji ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

89. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści:- w poz. 51 aparat wyposażony w specjalne tryby, w 
których wartości mocy są regulowane automatycznie przez aparat w oparciu o pomiar oporności tkanki? Takie 

rozwiązanie jest nowocześniejsze i bezpieczniejsze dla pacjenta – generator dobiera moc tak, aby skutecznie 
rozciąć/skoagulować tkankę. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

90. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści:- w poz. 58: - Laparoskopowy instrument do zamykania 

naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø10mm z możliwością 
obrotu o 360°, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, wymienny nóż 

jednorazowego użytku, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez 

aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykli 
(szczęki)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

91. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści:- w poz. 58: - Wielorazowy instrument do zamykania 
naczyń do Ø7mm do chirurgii otwartej, dł. 275mm, Ø5mm, z możliwością obrotu o 360°: uchwyt z zaczepem, 

zestaw prowadnic, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, 2 wymienne noże 

jednorazowego użytku, kabel 4,5m z włącznikiem aktywującym, z funkcją automatycznego rozpoznawania i 
dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie kompletu do min. 20 cykli sterylizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

92. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści:- w poz. 58: - Wielorazowy instrument do zamykania 

naczyń do Ø7mm do laparoskopii, dł. 360mm, Ø5mm, z możliwością obrotu o 360°: uchwyt z zaczepem, zestaw 
prowadnic, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, 2 wymienne noże 

jednorazowego użytku, kabel 4,5m z włącznikiem aktywującym, z funkcją automatycznego rozpoznawania i 
dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie kompletu do min. 20 cykli sterylizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

93. Treść pytania – Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna dla pakietu 1 

Poz. 82 Czy Zamawiający miał na myśli optykę o kącie 30 ° oraz o kącie 0°? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia optyki o kącie 30 ° oraz o kącie 0°. 
 
 

UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 
W SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono. 
W Załączniku 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna - wprowadzone zmiany zostały 

zaznaczone na czerwono 

W Załączniku 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wprowadzone zmiany 
zostały zaznaczone na zielono 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 22.06.2022 r., godziny bez 
zmian. 

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Zamawiający, informuje, że w dniu 15.06.2022 r. została opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 

w DUUE  

 

Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/S 114-321288 
 SWZ – zmiana 
 Załącznik 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna  
 Załącznik 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 

DYREKTOR  

Jarosław Kycia  
 


