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TAM-684/1-PN/71-2018       Rybnik, dnia 13.08.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w 
infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku"  
(zamówienie nr TAM-684-PN/71-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 14.07.2018 r., nr 2018/S 134-305054 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Zapytania nr 1 oraz 2 dotycz ą pakietu nr 2 – Lampa czołowa z wyposa żeniem . 

Pytanie 1:  „Proszę o dopuszczenie lampy czołowej z źródłem światła LED o temperaturze 
barwowej 6000k?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, ale nie 
wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w tym 
punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 

Pytanie 2:  „Proszę o dopuszczenie lampy czołowej z źródłem światła LED o temperaturze 
barwowej 4000k?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie dopuszcza rozwi ązania opisanego w pytaniu. 
 

Pytanie 3:  „Pakiet 1 parametry punkt 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię z możliwością wyboru trybu 
koagulacji monopolarnej, wyposażonej w następujące rodzaje koagulacji 
monopolarnej  (co najmniej) : 
- Delikatna z regulacją mocy do 120W, z możliwością regulacji efektów 

hemostatycznych w skali 3 stopniowej 
- Forsowna nietnąca z regulacją mocy do 80W, z automatyczną regulacją efektów 
  hemostatycznych  
- Forsowna mieszana ( MIX) z regulacją mocy do 120W, z możliwością regulacji 
  efektów hemostatycznych w skali 3 stopniowej 



 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

                 
 
 
 

 
 

  
 

Telefony: 

Centrala:         032 42-91-000 

Sekretariat:     032 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:     032 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     032 42-91-288 

Fax:       032 42-28-272 

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 
 

- Forsowna tnąca z regulacją mocy do 250W, z możliwością regulacji efektów 
  hemostatycznych w skali 4 stopniowej 
- Spray z regulacją mocy do 120W, z możliwością regulacji efektów 
  hemostatycznych w skali 4 stopniowej” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w powy ższym zakresie. 
 
Pytanie 4:  „pakiet 1 parametry punkt 9 

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i 
bipolarnych umożliwiających jednoczesne podłączenie 5 narzędzi (2 monopolarne 
i 3 bipolarne), w tym narzędzia do zamykania „dużych naczyń”: 
- monopolarne – 2szt. przewody z wtykami 1 pinowymi 9/5mm, 4 m              
oraz 3 pinowymi 
- bipolarne - 2szt. przewody z wtykami 2 pinowymi i 1 pinowymi 8/4mm 
- elektrody neutralnej   - 1szt. przewody z wtykiem 2 bolcowym” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, ale nie 
wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w tym 
punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 
Pytanie 5: „pakiet 1 parametry punkty 10 i 11 

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system stałej kontroli aplikacji 
elektrody neutralnej dwudzielnej oraz system bezpieczeństwa nadzorujący jakość 
kontaktu elektrody neutralnej ze skórą pacjenta, mierzący rezystancję tkanki 
pacjenta  z częstotliwością 44 kHz i na tej podstawie ustawiający między innymi 
aktualne parametry pracy diatermii, jakość kontaktu elektrody neutralnej ze skórą 
pacjenta sygnalizowana graficznie a wypadku takiej potrzeby wielkość rezystancji 
połączenia elektroda – skóra pacjenta podawana także w postaci informacji 
cyfrowej ?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 6:  „pakiet 1  wyposażenie punkt 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody nożowej prostej, wielokrotnego 
użytku ( sterylizacja w autoklawie parowym w 1340C) w opakowaniach 
handlowych po 5 szt. – 1 opakowanie ?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, ale nie 
wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w tym 
punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
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Pytanie 7 : „pakiet 1  wyposażenie punkt 5 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody igłowej prostej, wielokrotnego 
użytku (sterylizacja w autoklawie parowym w 1340C) w opakowaniach 
handlowych po 5 szt. – 1 opakowanie ?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, ale nie 
wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w tym 
punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 
Pytanie 8:  „pakiet 1  wyposażenie punkt 9 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pincety bipolarnej prostej dł. 19,5 cm, 
końcówka robocza okrągła 1mm ?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, ale nie 
wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w tym 
punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 
Pytanie 9: „Załącznik nr 1.2 do SIWZ, punkt II.7 : Czy Zamawiający dopuści aparat do 

elektrokoagulacji wyposażony w czytelny, wyraźny ekran niedotykowy, o przekątnej 4,9 
cala?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, ale nie 
wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w tym 
punkcie na udzielon ą odpowied ź. 

 Pytanie 10: „Załącznik nr 1.2 do SIWZ, punkt III.1 : Czy Zamawiający dopuści włącznik nożny 
podwójny, bez możliwości przełączania programu, wodoodporny, przeznaczony do dezynfekcji 
ogólnodostępnymi środkami?” 

 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, ale 
nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w 
tym punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia  22.08.2018 r. do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30.  


