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Do wszystkich zainteresowanych 
 
 
 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby ZOZ w Łęczycy 

 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu pn. Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1571 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje: 
 
 
Pytanie 1: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie przedmiotu zamówienia na 5 poniższych pakietów: 
Pakiet 1: Tor wizyjny HD uwzględniający następujące elementy: Monitor medyczny FULL HD - 1 komplet, 
Sterownik kamery FULL HD - 1 komplet, Głowica kamery - 1 szt, Źródło światła LED - 1 zestaw, Wózek 
aparaturowy -1 komplet, Światłowód, Pompa do przemywania obiektywu optyki endoskopowej - 1 zestaw,  
Pakiet 2: Konsola sterująca napędami - 1 zestaw, Uchwyt shaver - 1 zestaw, Ostrza do uchwytu 
shaver'a, Mikrosilnik - 1 zestaw, Wiertła do uchwytu wiertarki 
Pakiet 3: Instrumentarium do FESS, Płaszcze ssąco-płuczące do pompy przemywającej czoło optyki 
Pakiet 4: Zestaw do mikrochirurgii krtani Pakiet 5: Narzędzia do rhinoplastyki 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie przedmiotu zamówienia. Zamawiającemu 
zależy na optymalnej kompatybilności całego zestawu.  
Zamawiający dopuszcza w pkt. 77 – 83 opisu przedmiotu zamówienia zaoferowanie rozwiązań o 
zbliżonych parametrach. 

 
Pytanie 2: dot. zapisów SIWZ 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na rozdzielenie przedmiotu zamówienia, czy 
Zamawiający dopuści alternatywny, testowany przez Zamawiającego tor wizyjny HD o następujących 
parametrach: 

L.p. Parametr 

 Monitor 

1. Monitor medyczny potwierdzony certyfikatem 

2. Monitor LCD , przekątna 27" 

3. Rozdzielczość obrazu 1920x1080 

4. Jasność 300 cd/m2 

5. Kontrast 1000:1 

6. Kąt widzenia 178°/1786 

 Kamera 

7. 
Kamera medyczna posiadająca certyfikat medyczny rozdzielczość kamery FULL HD min. 



1920x1200 

8. 
Panel przedni urządzenia nie posiadający szczelin, ani wgłębień, zapewniający możliwość 
czyszczenia i stosowania dezynfekcji powierzchniowej, potwierdzoną przez producenta 

9. Wszystkie aktywowane funkcje menu kamery potwierdzane wyświetleniem na ekranie monitora 
oraz krótkim sygnałem dźwiękowym 

10. 
Możliwość ustawienia parametrów kamery dla 3 użytkowników oraz możliwość ich szybkiego 
wywołania z panelu przedniego za pomocą przycisku 

11. Możliwość szybkiego wywołania niżej wymienionych funkcji za pomocą niezależnych przycisków 
na przednim panelu procesora kamery: 
- jasności obrazu 
- kontrastu 
- wybór trybu obrazu dla optyk o śr. do 4mm i optyk o śr. powyżej 4 mm 

12. Możliwość szybkiego wywołania funkcji zamrażania obrazu - tzw. stop klatki zarówno z panelu 
przedniego jak i z przycisku na głowicy kamery 

13. Urządzenie dające możliwość podłączenia mikrofonu do procesora kamery i nagrywania dźwięku 
podczas zabiegu operacyjnego (np. komentarz podczas zabiegu) 

14. Funkcja balansu bieli wykonywana za pomocą przycisku na panelu przednim urządzenia i/lub na 
głowicy kamery 

15. System uniemożliwiający przypadkowe wykonanie balansu bieli podczas pracy endoskopu w polu 
operacyjnym 

16. Głowica kamery wyposażona w przetwornik 1/3" 1 chip CMOS ze skanowaniem progresywnym 

17. Waga głowicy kamery ( bez przewodu) 217 g 

18. Przewód przyłączeniowy głowicy kamery o dł. 3 m o wadze max. 300 g 

19. Głowica kamery wyposażona w dwa niezależne, programowalne przyciski do sterowania 
wybranymi funkcjami kamery oraz dwa pierścienie do regulacji zoomu optycznego oraz ostrości 

20. Głowica kamery z zakresem ogniskowej f=16 - 32mm 

21. Zoom optyczny 2x 

22. 
Optyczny obiektyw umożliwiający dostosowanie rozmiarów obrazu bez utraty jakości i bez 
konieczności ponownego ogniskowania (funkcja parafokalności) 

23. 
Głowica kamery nadająca się do dezynfekcji za pomocą środka czyszczącego powierzchniowo 

24. Głowica kamery sterylizowalna w plazmie i w gazie 

25. Możliwość wyposażenia w bezprzewodowy, bezbateryjny przycisk nożny w technologii wireless do 
obsługi funkcji kamery 

 Źródło światła LED 

26. Medyczne źródło światła typu LED posiadające certyfikat medyczny 

27. Źródło światła tego samego producenta co sterownik kamery 

28. 
Źródło światła posiadające dwa niezależne kanały typu LED o minimalnej intensywności 720 Im, 
temperatura barwowa światła 6500K (zbliżona do światła ksenonowego) 

29. Płynna regulacja natężenia źródła światła 

30. Żywotność źródła LED min. 5 000 godzin dla każdego kanału 

31. Automatyczne wyłączenie światła po wyjęciu światłowodu 

32. Urządzenie posiadające gniazdo i funkcję typu IrisControl (kontrola przesłony kamery) do 
automatycznej kontroli natężenia światła 

 Wózek medyczny 

33. Wózek medyczny posiadający certyfikat 

34. Wózek na 4 antystatycznych kołach w tym min. dwa z blokadą 



35. Ramię główne z możliwością zamontowania monitora, za pomocą rozstawu VESA 

36. Wbudowane min. 6 gniazd separowanych do podłączenia urządzeń 

37. Zintegrowany uchwyt na głowicę kamery 

 Pompa  perystaltyczna 

38. Perystaltyczna pompa płucząca do zabiegów typu FESS 

39. Maksymalne ciśnienie 1,5 bar 

40. Przepływ min. 1-17 l/h 

41. Wyposażona we włącznik nożny i uchwyt do płynów 

 Akcesoria 

42. Światłowody o podwyższonej jakości przesyłania światła, długość min. 4 m; średnica min, 3,5 mm; 
z adapterami odpowiednimi do oferowanego źródła światła - 5 sztuk 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zestaw pod warunkiem zaoferowania źródła światła o 
żywotności diody LED min. 30 000 godzin oraz posiadania przez sterownik kamery funkcji zapisu 
foto/wideo na podłączonej bezpośrednio do sterownika pamięci typu pendrive. Na krajowym rynku co 
najmniej 3 firmy oferują tego typu rozwiązania. 
Zamawiający podtrzymuje również wymóg posiadania przez pompę perystaltyczną do zabiegów FESS 
funkcji odsysania. Na krajowym rynku co najmniej 3 firmy oferują tego typu rozwiązania. Jednocześnie 
Zamawiający podtrzymuje wymóg konstrukcji sterownika kamery otwartej na rozbudowę o możliwość 
podłączenia laryngologicznego sztywnego wideoendoskopu 3D o średnicy poniżej 5 mm (pkt. 27 opisu 
przedmiotu zamówienia) lub dopuszcza zaoferowanie sterownika kamery umożliwiającego podłączenie 
takiego endoskopu – który to wymóg spełnia m. in. pytający Wykonawca. 

 
Pytanie 3: dot. zapisów SIWZ 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na rozdzielenie przedmiotu zamówienia, czy 
Zamawiający dopuści alternatywny, testowany przez Zamawiającego zestaw wiertarki z shaverem o 
następujących parametrach: 

 Konsola sterująca napędami -1 zestaw 

44. Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami otorynolaryngologicznymi, jak: 
- shaver do zatok przynosowych, 
- wiertarka uszna, 
- wiertarka wewnątrznosowa, 
- mikropiła oscylacyjna, 
- derm atom 

45. Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów np. shavera do 
zatok przynosowych oraz wiertarki wewnątrznosowej 

46. Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczącą/chłodzącą z możliwością 
regulacji przepływu 

47. Obsługa konsoli poprzez dedykowane klawisze z oznaczeniami graficznymi oraz poprzez 
przełącznik nożny 

48. Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym przypisaniem zakresu 
prędkości 

49. Funkcja wyświetlania na ekranie monitora typu oraz zakresu prędkości dla używanego napędu 

50. Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej wartości ustawionej 
prędkości maksymalnej dla używanego napędu 

51. Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej lub liczbowej wartości aktualnej 
prędkości dla używanego napędu 

52. Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej ustawionego poziomu 
wydajności pompy 

53. Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do zawieszenia pojemnika z płynem 
irygacyjnym 



54. Włącznik nożny wielofunkcyjny z kablem dł. min. 3 m, pozwalający na: regulację prędkości pracy 
wiertarki/shavera, zmianę kierunku obrotu wiertarki, regulację pracy pompy irygacyjnej. 

55. Zestaw jednorazowych drenów do pompy - 50 szt. 

 Uchwyt shaver 

56. Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą 

57. Rączka shavera z mikromotorem bezwibracyjnym, bezszczotkowym, chłodzonym powietrzem, 
wraz z kablem połączeniowym. 

58. Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz frezami do ścierania kości 

59. Maksymalna prędkość pracy obrotowej dla ostrzy 12 000 rpm 

60, Minimalny zakres pracy oscylacyjnej od 500 do 5000 obr/min 

61. Kanał ssący ustawiony w linii prostej z ostrzami 

62. Wbudowany kanał irygacyjny w rączce shavera 

63. Blokowanie ostrzy w uchwycie 

64. Mocowania prostych ostrzy shavera pozwalające na swobodne obracanie o 360° w celu 
ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji 

65. Uchwyt shavera nadający się do mycia w myjce automatycznej oraz sterylizacji parowej (134°C) 

66. Dostępność ostrzy prostych oraz zakrzywionych o różnym zakończeniu ostrza tnącego 

67. Dostępność ostrzy o zakrzywieniu 15°, 40°, 60° 

68. Dostępność ostrzy jednorazowych (sterylnych) oraz wielorazowych 

69. Rękojeść, do zastosowania z uchwytem shavera - 1 szt. 

70. Kontener do sterylizacji, wraz specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania wszystkich 
elementów zestawu operacyjnego oraz rysunkami przedstawiającymi odpowiednie rozmieszczenie 
elementów składowych zestawu - 1 sztuka 

71. Płyn czyszczący w aerozolu (spray) - zalecany do czyszczenia elementów shavera, wyposażony w 
dyfuzory różnego kształtu i wielkości, dostosowane do czyszczenia elementów składowych 
zestawu, poj. min. 500 ml -1 puszka 

72. Płyn smarujący w aerozolu (spray) - zalecany do smarowania elementów shavera, wyposażony w 
dyfuzory różnego kształtu i wielkości, dostosowane do wielkości elementów składowych zestawu, 
poj. min. 500 ml -1 puszka 

 Ostrza do uchwytu shaver’a 

73. Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 11 cm, sterylizowalne - 
4 szt. 

74. Ostrze shavera 60° przednie, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 11 cm, 
jednorazowe -1 szt. 

75. Ostrze shavera 60° tylne, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 11 cm, jednorazowe 
-1 szt. 

76. Ostrze shavera 40° tylne, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 11 cm, jednorazowe 
-1 szt. 

 Mikrosilnik -1 zestaw 

77. Mikrosilnik laryngologiczny, do zastosowania z oferowaną konsolą sterującą napędami i 
przewodem łączącym - 1 szt 

78. Przewód łączący oferowany mikrosilnik z oferowaną konsolą sterującą - 1 szt. 

79. Kątnica długość 11,1 cm, przekładnia 1:1 umożliwiająca współpracę z wiertłami o długości 9,5cm -
1 szt. 

80. Kontener do sterylizacji i przechowywania wiertarki wraz z akcesoriami -1 szt. 

 Wiertła do uchwytu wiertarki 



81. Wiertło standardowe (typu różyczka), długość 9,5 cm, średnica 3,1 mm. Kompatybilne z 
oferowanym uchwytem wiertarki - 11 szt. 

82. Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 9,5 cm, średnica 3,1 mm. Kompatybilne z oferowanym 
uchwytem wiertarki - 11 szt. 

83. Wiertło standardowe (typu różyczka), długość 9,5 cm, średnica 4 mm. Kompatybilne z oferowanym 
uchwytem wiertarki - 11 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.  
 
Pytanie 4: dot. zapisów SIWZ 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na rozdzielenie przedmiotu zamówienia, czy 
Zamawiający dopuści alternatywny, testowany przez Zamawiającego zestaw instrumentarium do FESS 
oraz płaszczy ssąco-płuczących do pompy przemywającej czoło optyki o następujących parametrach: 

L/p. Parametr 

95. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0°, średnica 4 mm, długość 17,5cm. Autoklawowalna, w 
pełni zanurzalna w dezynfektantach. Wygrawerowany numer katalogowy i numer seryjny optyki - 2 
szt. 

96. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 17,5cm. Autoklawowalna, 
w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Wygrawerowany numer katalogowy i numer seryjny optyki 
- 1 szt. 97. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 70°, średnica 4 mm, długość 17,5cm. Autoklawowalna, 
w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Wygrawerowany numer katalogowy i numer seryjny optyki 
- 1 szt. 98. Kontener na 2 optyki sztywne o dł. do 20cm i średn. do 10mm - 4 szt 

99. Wziernik nosowy typu HARTMANN, dla dorosłych, długość 16 cm - 1 szt 

100. Wziernik nosowy typu KILLIAN, ze śrubą blokującą, długość 14,7 cm, długość ostrzy 55 mm - 1 
szt. 

101. Nożyczki zatokowe dla dorosłych , proste, 13,5mm, dł. robocza 115mm 

102. Nożyczki zatokowe dla dorosłych, zagięte w lewo, 13,5mm, dł. robocza 115mm 

103. Nożyczki zatokowe dla dorosłych, zagięte w prawo, 13.5mm, dł. robocza 115mm 

104. Nożyczki nosowe Heymann-Klossek, ostrza ząbkowane, długość robocza 17,7 cm - 1 szt. 

105. Kleszcze nosowe bagnetowe typu Gruenwald, 2 mm x 18 mm, dł. rob.: 203 mm 

106. Kleszcze typu Weil-Blakesley bransze rozmiar 0 (3.5mm), kąt 45 st do góry.,dł. rob. 115mm 

107. Kleszcze typu Weil-Blakesley, rozmiar 0 (3,5mm) proste, dł. robocza 115 mm 

108. Kleszcze typu Weil-Blakesley, rozmiar 0 (3,5mm), kąt 90 st. do góry, dł. robocza: 115 mm 

109. Kleszcze przecinające typu Blakesley, proste, szczypce 2,5mm, dł. robocza 115 mm 

110. Kleszcze przecinające typu Blakesley, kąt 45 st do góry, szczypce 2,5mm, dł. robocza 115 mm 

111. Kleszcze do zatoki czołowej typu Giraffe, 2mm, kąt 90 st., obie szczęki poziome ruchome, dł. 
robocza 130 mm 112. Kleszcze zatokowe chwytające typu Heuwieser, kąt 90 st. w dół, otwierające się wstecznie do 120 
stopni, dł. robocza 130 mm 113. Kleszcze tnące wsteczne (backbiter), pediatryczne, rozmiar: 1,5 x 5,2 mmdł. robocza 100 mm, 

114. Kleszcze tnące wsteczne (backbiter), dla dorosłych, rozmiar: 2,5 x 7 mmdł. robocza 100 mm 

115. Odgryzacz do zatoki klinowej typu Hajek-Kofler, obrotowy, 3x6,5mm, dl. robocza 170 mm 

116. Odgryzacz typu Rongeurz portem czyszczącym i ejektorem sztyletu, roz., 3 mm, dł. robocza 152 
mm 117. Odgryzacz kostny Kerrison rozbieralny, tnący do góry 90°, rozmiar 3,5 mm, długość robocza 10 
cm - 1 szt. 118. Odgryzacz kostny Kerrison-Costen rozbieralny, tnący do dołu 90°, szaft zakrzywiony w dół, 
rozmiar 4.0 x 8.0mm, długość robocza 10 cm - 1 szt. 119. Punch tnący okrągły, prosty, roz., 3,5 mm, dł. robocza: 160 mm 

120. Punch tnący okrągły, zagięty 60 stopni w górę, roz., 3,5 mm, dł. robocza: 160 mm 

121. Punch zatokowy gryzący do dołu, lewy, 3,5x5mm, dł robocza: 100 mm 

122. Punch zatokowy gryzący do dołu, prawy, 3,5x5mm, dł robocza: 100 mm 

123. Ssak typu Frazier, z otworem , 3,0mm, długość robocza 100mm 

124. Podważka typu Freer do przegrody nosowej, podwójnie zakończona , końcówka 4,5mm , uchwyt 
kwadratowy, długość 180mm 

125. Poważka typu Cottle do przegrody nosowej, podwójnie zakończona, 3mm i 4mm, znaczniki co 
10mm, dł. 217 mm 

126. Łyżeczka do zatoki czołowej, podłużna 2,5x6mm, zagięta, dł. 196mm 



127. Łyżeczka do zatoki czołowej, podłużna 2,5x6mm, zagięta pod kątem 45 stopni, dł. 192mm 

128. Łyżeczka do zatoki czołowej, podłużna 2,5x6mm, zagięta pod kątem 90 stopni,dł. 187mm 

129. Wskaźnik ujścia zatoki czołowej, podwójnie zakończony, jedna końcówka wygięta 90 stopni, 
zakończenia kulkowe 1,5mm, dł.205mm 130. Wskaźnik ujścia zatoki szczękowej, zakończenia kulkowe 2.3 i 2.6mm, długość 190mm 

131. Trokar zatokowy z kaniulą , śr. 4.0mm długość robocza 90mm , długość całkowita 180mm, 

132. Wziernik igłowy do przegrody wewnątrzzatokowej, prosta końcówka, igła długości 15mm, trzonek 
wygięty, dł. robocza 85mm 

133. Nóż sierpowaty, ostro zakończony, wygięty do góry, 10mm, dł. robocza: 190 mm 

134. Łyżeczka do zatoki czołowej, zagięta pod kątem 75 stopni, podłużna 3,5 x 7,75 mm, dł. 187mm 

135. Kleszczyki typu pęseta Adson, z ząbkami 1x2, dł. robocza 120mm 

136. Nożyczki typu Iris ostro-ostre, proste, dł. całkowita 105mm 

137. Nożyczki typu Iris, ostro-ostre, zakrzywione, dł. całkowita 105mm 

138. Ssak monopolarny typu Freche, średnica 2,5 mm, dł. 141 m 

139. Punch tnący wstecznie (backbiting), obrotowy, szczęka 2,5x7,6mm, dł. robocza 80mm 

140. Nóż sierpowaty Fredrich, ostry koniec 3x8,8mm, dł. 180mm 

141. Podważka ssąca ostra 4,2x1 Omm, dł. robocza 82 mm 

142. Ssak typu Ferguson-Frazier, rozm. 12French (4mm)m dł. robocza 150 mm 

143. Ssak typu Ferguson-Frazier, rozm. 14French (4,6mm)m dł. robocza 150 mm 

144. Kleszcze Wormalda, bipolarne ze ssaniem , 1.1 x 6.0mm, dł. 171 mm 

145. Imadło wewnątrznosowe typu Halsey wzmacniane węglikiem wolframu, szczęki ząbkowane, 
długość 13 cm -1 szt. 

146. Imadło wewnątrznosowe typu Halsey wzmacniane węglikiem wolframu, szczęki gładkie, długość 
13 cm -1 szt. 147. Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec zagięty do góry, długość 20 
cm - 1 szt 148. Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec zagięty do dołu, długość 20 
cm - 1 szt 149. Płaszcz irygacyjny do endoskopów 0 stopni - 1 szt 

150. Płaszcz irygacyjny do endoskopów 30 stopni - 1 szt 

151. Płaszcz irygacyjny do endoskopów 70 stopni - 1 szt 

152. Kaseta do sterylizacji, trzypoziomowa, 53 cm x 25,5 cm x 15 cm 

Odpowiedź: W związku z tym, że Wykonawca w treści pytania nie odniósł się do konkretnych punktów 
i parametrów w SIWZ, o zmianę których wnosi – Zamawiający nie może dopuścić ww. opisów na 
zasadzie równoważności gdyż nie będzie możliwości porównania złożonych ofert. 

 
Pytanie 5: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopupści w punkcie 44,45 konsolę z możliwością podłączenia napędów takich jak:  
- Shaver z możliwością ustawień wiertarki wewnątrznosowej oraz oscylacji 
- Wiertarki otologicznej 
- Wiertarki endoskopowej 
- Wiertarki do rekonstrukcji kosteczek słuchowych 
- Wiertarki z możliwością współpracy z neuromonitoringiem 
- 3 rodzajów pił ( oscylacyjnej, posuwisto zwrotnej i strzałkowej 

Co stanowi doskonałą bazę w miarę rozwoju przekroju zabiegów chirurgicznych w oddziale.  
Dodatkowo konsola posiada możliwość podłączenia 4 napędów jednocześnie (4 wyjścia). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.  
 
Pytanie 6: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 47 konsolę z menu w języku angielskim z instrukcją użytkownika 
w języku polskim, urządzenie jest intuicyjne w obsłudze posiadające czytelny ekran dotykowy o 
przekątnej 21cm co stanowi 8,26 cala? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.  
 
Pytanie 7: dot. zapisów SIWZ 



Czy Zamawiający dopuści w punktach 48,49,50,51 konsolę z możliwością wyświetlania wartości 
aktualnych oraz wyboru maksymalnych wartości co będzie również stanowiło zakres pracy, poprzez 
wartości liczbowe? Konsola automatycznie wykrywa podłączony napęd wraz ze wskazaniem jego 
nazwy oraz parametrów domyślnych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.  
 
Pytanie 8: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 54 przełącznik nożny z 4 przyciskami: 
- przycisk funkcji sterowania prędkością napędu z możliwością nastawów proporcjonalnych lub 

niezależnie zadanych na konsoli  
- przycisk służący do zmiany pomiędzy podłączonymi napędami 
- przycisk służący do zmiany otwarcia okienka shavera z możliwością obrotu o 60 lub 180 stopni 
- przycisk służący do zmiany nastaw zakresu prędkości oraz służący do przełączania 

funkcjonalności shavera pomiędzy oscylacje a obroty 
Osobnym sterownikiem nożnym będzie przełącznik służący do uruchomienia pompy służącej do 
przemywania endoskopu bez konieczności usuwania go z jamy nosa. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.  
 
Pytanie 9: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający w punktach VIII,X ramach ułatwienia użytkowania wyrazi zgodę na dostarczenie 
jednego napędu który będzie służył jako shaver i wiertarka endoskopowa jednocześnie? Rozwiązanie 
to zapewni użytkownikowi większy komfort pracy oraz nie będzie generowało potrzeby zakupu 
dodatkowego mikrosilnika co może wpłynąć korzystnie na ofertę cenową? Dodatkowo urządzenie nie 
wymaga żadnego montażu a jedynie wpięcia do konsoli, nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowe 
uchwyty. Cały zabieg można przeprowadzić przy użyciu jednego napędu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.  
 
Pytanie 10: dot. zapisów SIWZ 

Czy zamawiający w punkcie 53 zamiast uchwytu do zamocowania wysięgnika do zawieszenia 
pojemnika z płynem irygacyjnym będzie wymagał możliwości zawieszenia konsoli na stojaku 
infuzyjnym co jest rozwiązaniem bardziej ergonomicznym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, nie wymaga.  
 
Pytanie 11: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający w punkcie 59 dopuści shaver z możliwością pracy oscylacyjnej do 7500 obr/min? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.  
 
Pytanie 12: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający w związku z planowanymi zabiegami DRAFIIb czy kostniaki zatoki czołowej będzie 
wymagał możliwości  pracy shavera z prędkością obrotową 30 000 obr/min? Zastosowanie 
specjalnych wierteł pracujących z taką prędkością skraca znacznie czas operacji a równolegle 
zmniejsza koszty ponieważ standardowo do tego typu zabiegów zużywa się 2-3 wiertła a w przypadku 
wierteł dedykowanych do pracy z prędkością 30 000 obr/min wystarczy jedno wiertło do 
przeprowadzenia tego typu zabiegu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, nie wymaga.  
 
Pytanie 13: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 62 kanał płuczący zintegrowany z ostrzami i wiertłami 
jednorazowymi w celu zwiększenia ich wydajności? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 
 
Pytanie 14: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający w punkcie 64 będzie wymagać również ostrzy jednorazowych zagiętych z 
możliwością rotacji okienka co w przypadku tego typu ostrzy ma dużo większe uzasadnienie niż tylko 
w przypadku ostrzy prostych, shaver wyposażony w pokrętło z możliwością blokady? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, nie wymaga.  
 



Pytanie 15: dot. zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 67,68 ostrza jednorazowe o kątach wygięcia 12,40,60,90,120 
stopni oraz wiertła o różnych długościach i rodzajach z kątem wygięcia 12,15,40,55,70 stopni  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 16: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 65 shaver z możliwością sterylizacji 132 lub 134 stopnie bez 
koniczności używania sptayów i dyfuzorów ujętych w punktach 71,71? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 
 
Pytanie 17: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 70 kasetę do sterylizacji dedykowaną do tego konkretnego shavera? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 
 
Pytanie 18: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści w pukcie 73 ostrza jednorazowe rotowalne z 3 krawędziami tnącymi 11cm 
x 4mm pakowane razem z drenem do irygacji w ilości okreslonej przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 
 
Pytanie 19: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 74,75  ostrza jednorazowe rotowalne bez konieczności 
określania przednie/tylne ze względu na możliwość rotacji okienka, o kącie zagięcia 60stopni z 3 
krawędziami tnącymi o długości 11cm w ilości określonej przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 
 
Pytanie 20: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 76 ostrza jednorazowe rotowalne o kącie zagięcia 40 stopni z 3 
krawędziami tnącymi o długości 11cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający zgodnie z pytaniem nr 5 w punkcie XI dopuści możliwość zaproponowania wierteł o 
różnego rodzaju do wyboru z katalogu na etapie realizacji, pracujących z wymaganą prędkością  
30 000 obr/min wyposażone w dystalny otwór ssący zwiększający widoczność w polu operacyjnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie 
 
Pytanie 22: dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający w punkcie XII w celu oszczędności miejsca na bloku operacyjnym oraz wygody pracy 
będzie wymagał pompy do przemywania optyk jako modułu zintegrowanego z konsolą zasilającą, co 
będzie miało korzystny wpływ również na finalną cenę zestawu? Pompa płucząca z trybem 
przemywania aktywowanym z przełącznika nożnego, z regulacją przepływu określonego stopniowo w 
zakresie 1-5. Pompa kompatybilna z osłonkami na wymagane przez Zamawiającego optyki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, nie wymaga.  
 
Pytanie 23: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu II i IV: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne sterownik 
kamery FULL HD - 1 komplet zintegrowany z LEDowym źródłem światła o poniższych parametrach. 
Poniższe rozwiązanie było testowane przez Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione 
przez użytkowników: 

Sterownik kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) 
zintegrowany ze źródłem światła LED 

Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem  

Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 

Źródło światła LED z czterema diodami 

Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub 



wyłączona 

Włącznik/wyłącznik  ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia 

Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej 
blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie 
podśluzówkowej 

Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR 

Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z  przetwornikiem 
wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów 
laryngologicznych 

Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas 
pracy lasera 

Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami 
CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną 

Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI 

Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C 

Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury 

Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego 

Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, 
drukarka 

Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash 

Pamięć zewnętrzna w komplecie 

Pamięć wewnętrzna urządzenia 

Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff 

Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD 

Możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej 

W zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m 

Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni 

Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu  

Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania 
wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego 

Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 

Ręczne dostosowanie jasności obrazu w przedziale -17 do +17 

Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do 
+8) 

3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-
3) 

2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR 

Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników 

Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania 

Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub 
zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów) 

Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas 
zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych  

Możliwość ochrony danych hasłem  

Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć 

Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia 
obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz 

Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora 

Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej 
powierzchni obrazu endoskopowego 

Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) 

Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu 

Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) 



3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w 
obrazowaniu wąską wiązką światła 

Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb 
ośmiostopniowy) 

Filtr moire - dwustopniowy 

3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) 

Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR 

Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika 

Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off 

Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu 
endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) 

Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje 
przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) 

Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego 

Wyświetlanie kodów błędów 

Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty 

Zabezpieczanie przed porażeniem elektrycznym - klasa I 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zestaw pod warunkiem żywotności diody LED na 
określonym w SIWZ poziomie min. 30 000 godzin.  

 
Czy Zamawiający wymaga aby sterownik kamery był kompatybilny z wideoendoskopami giętkim do 
diagnostyki i zabiegów laryngologicznych? 
Czy Zamawiający wymaga aby źródło światła było wyposażone w filtr optyczny, umożliwiający 
zaawansowaną diagnostykę wczesnych zmian nowotworowych gardła i krtani? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązania, nie wymaga.  
 
Pytanie 24: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu III 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne głowicę kamery 
FULL HD - 1 szt. o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane przez 
Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązanie. 
 
Pytanie 25: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu V 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne wózek 
aparaturowy – 1 komplet o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane przez 
Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Głowica kamery endoskopowej, trzyprzetwornikowa CMOS 

Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem 
diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej 

Typ ochrony BF 

3 programowalne przyciski funkcyjne 

Zoom optyczny oraz ostrość sterowane pokrętłami  

Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym 

Wózek aparaturowy 

Wyposażony w półki na sprzęt 

Wyposażony w uchwyt i regulowane ramię do monitora 

Wózek na podstawie jezdnej z blokowanymi dwoma kołami 

Dedykowane centralne ramię na monitor, ruchome w górę i w dół z przyłączem VESA 

Dedykowany uchwyt na wideoendoskop 

Szuflada na klawiaturę 

Uchwyty boczne do przechowywania czystych wideoendoskopów 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązanie. 
 
Pytanie 26: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu VI 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne światłowód  
- 5 szt. o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane przez Zamawiającego i 
zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Światłowód do endoskopów 

Średnica mniejsza lub równa 4,1mm 

Średnica wiązki 2,8mm 

Średnica zewnętrzna 6,8mm 

Długość 3m 

Waga 237g 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązania 
 
Pytanie 27: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu VII 

Konsola sterująca napędami 

System shaver i wiertarki przeznaczony do operacji w obrębie zatok przynosowych, podstawy czaszki, 
krtani i gardła, w tym do operacji migdałków metodą wewnątrz-kapsułową, z obsługą wiertarki 
szybkoobrotowej do 85.000RPM 

Shaver wyposażony w technologię bipolarną i monopolarną przekazywaną bezpośrednio do ostrzy. Moduł 
elektrochirurgiczny zintegrowany w konsoli. 

Możliwość podłączenia kątnicy długiej i krótkiej, prostnicy długiej i krótkiej oraz końcówki dedykowanej do 
stapedotomii. 

Konsola shavera wyposażona w ekran dotykowy, wielokolorowy. 

Konsola wyposażona w gniazdo płytki biernej 

Konsola rozpoznająca podłączone ostrze, ostrze mono i bipolarne i frezy 

Konsola wyposażona w pompę płuczącą podająca płyn do uchwytu shavera 

Konsola shavera i wiertarki otologicznej 

Parametry energii bipolarnej: częstotliwość 470KHz, moc maks. 40 W,  

Parametry energii monopolarnej: częstotliwość 390KHz, moc maks. 40 W,  

Konsola przystosowana do zawieszenia na stojaku na kroplówki 

Zestaw wyposażony w przycisk nożny do włączania rękojeści, z funkcją otwarcia/zamknięcia okna 

Przełącznik nożny 

Przełącznik nożny wyposażony w 3 przyciski 

Przełącznik nożny do włączania rękojeści, z funkcją otwarcia/zamknięcia okna 

Przełącznik z podświetleniem 

 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne konsola 
sterująca napędami - 1 zestaw o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane 
przez Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązania. 
 
Pytanie 28: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu VIII 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne uchwyt shaver - 
1 zestaw o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane przez Zamawiającego i 
zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Uchwyt shavera z uchwytem długopisowym 

Autoklawowalna rękojeść, umożliwiającą chwyt „długopisowy". 

Minimalna żywotność rękojeści, gwarantowana przez producenta - 750 cykli autoklawowania 

Długość przewodu rękojeści 3,5m 

Rękojeść wykorzystująca jednorazowe ostrza i jednorazowe, złączone, dreny ssąco-płuczące 

Kosz do sterylizacji uchwytu długopisowego 

Wnętrze kosza z zaczepami na uchwyt rękojeść shavera i kabel 

Zamykany panel tylny 

Możliwość podłączenia zasilania wszystkich urządzeń do wózka i uruchomienie jednym włącznikiem 



Wykonany ze stali nierdzewnej 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązania. 
 
Pytanie 29: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu IX 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne ostrza do 
uchwytu shaver’a o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane przez 
Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Poz. 73. Ostrze shavera proste, obie krawędzie ząbkowane, średnica 4 mm, z dystalnym ssaniem, 
jednorazowe, sterylne – 1 opakowanie (5 sztuk w opakowaniu) 
Poz. 74. Ostrze shavera 60⁰ z możliwością rotacji otworu tnącego, średnica 4 mm, jednorazowe, 
sterylne – 1 opakowanie (5 sztuk w opakowaniu) 
Poz. 75. Ostrze shavera 60⁰ z możliwością rotacji otworu tnącego, średnica 4 mm, jednorazowe, 
sterylne – 1 opakowanie (5 sztuk w opakowaniu) 
Poz. 76. Ostrze shavera 40⁰ z możliwością rotacji otworu tnącego, średnica 4 mm, jednorazowe, 
sterylne – 1 opakowanie (5 sztuk w opakowaniu) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ostrza o opisanych parametrach, o ile będą wielorazowe i 
sterylizowalne. 

 
Do właściwiej pracy shavera jest wymagane odsysanie i płukanie pola operacyjnego. W związku z tym 
czy Zamawiający wymaga aby shaver był wyposażony w jednorazowe, bezpieczne, zintegrowane, 
dreny ssąco-płuczące zapewniające aby usuwana tkanka nie miała kontaktu z wielorazową, 
autoklawowalną częścią uchwytu shavera? 1 opakowanie, 5 sztuk w opakowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązanie, nie wymaga.  
 
Pytanie 30: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu X 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne mikrosilnik 
przewyższający wymagane parametry. Poniższe rozwiązanie było testowane przez Zamawiającego i  

Mikrosilnik 

SILNIK WIERTARKI SZYBKOOBROTOWEJ,  

85.000 RPM 

Możliwość podłączenia kątnic, prostnic przystawki do stapedotomii 

Silnik autoklawowalny 

Kątnica długa podłączana do silnika wiertarki, autoklawowalna 

Klips irygacyjny zapinany do kątnici prostnic, autoklawowalny 

Pojemnik do sterylizacji i przystawek, wykonany ze stali nierdzewnej - wnętrze z zaczepami na silnik 
wiertarki, prostnice i kątnice 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązanie. 
 
Pytanie 31: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu XI 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne wiertła do 
uchwytu wiertarki o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane przez 
Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Poz. 81. Wiertło standardowe, długość 8 cm, średnica 3 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem 
wiertarki z punktu X niniejszych pytań – 11 sztuk 
Poz. 82. Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 8 cm, średnica 4 mm. Kompatybilne z oferowanym 
uchwytem wiertarki z punktu X niniejszych pytań – 11 sztuk 
Poz. 83. Wiertło standardowe, długość 8 cm, średnica 3 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem 
wiertarki z punktu X niniejszych pytań – 11 sztuk 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązania.  
 
Pytanie 32: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu XII 

obiektywu optyki endoskopowej - 1 zestaw o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było 
testowane przez Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Pompa do przemywania obiektywu optyki endoskopowej 

System wykorzystujące jednorazowe, sterylne, dreny ssąco płuczące do podłączenia do płaszcza na 
optykę 



System wykorzystujące jednorazowe, sterylne, płaszcze płuczące z aluminium 

Dostępne płaszcze do optyk różnych producentów 

Dostępne płaszcze do optyk standardowych, HD i 4K 

Dostępne płaszcze do optyk 0, 30, 45, 70 stopni 

Sterowanie z przycisku nożnego 

Konsola wyposażona w pokrętło ustawiające przepływ w cyklu płukania 

Konsola wyposażona w jeden zacisk na dren płuczący i ssący. Podczas pracy urządzenia zaciskany jest 
odpowiednio każdy z drenów w odpowiedniej fazie cyklu 

Konsola przeznaczona do powieszenia na stojaku na kroplówki 

Przełącznik nożny do systemu ssąco-płuczącego 

Jednoprzyciskowy, dwustopniowy przycisk nożny do sterowania konsolą ssąco-płuczącą 

Jedno przyciśnięcie przycisku powoduje jeden cykl płukania z odessaniem płynu 

Zestaw drenów jednorazowych do płaszczy płuczących optykę – 50 sztuk 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. opisane rozwiązania. 
 
Pytanie 33: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu XIII 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne płaszcze ssąco-
płuczące do pompy przemywającej czoło optyki o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było 
testowane przez Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Poz. 92. Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 30⁰, długość 15 cm, jednorazowy, sterylny – 1 opakowanie 
(5 sztuk w opakowaniu) 
Poz. 93. Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 0⁰, długość 15 cm, jednorazowy, sterylny – 1 opakowanie 
(5 sztuk w opakowaniu) 
Poz. 94. Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 70⁰, długość 15 cm, jednorazowy, sterylny – 1 opakowanie 
(5 sztuk w opakowaniu) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane płaszcze. Jednocześnie Zamawiający informuje,  
że w przypadku zaoferowania płaszczy wielorazowych wymagana ilość to 1 szt. na każdy rodzaj 
(odpowiednio: 30⁰/0⁰/70⁰), w przypadku jednorazowych – po 100 szt. na rodzaj (odpowiednio: 
30⁰/0⁰/70⁰). 

 
Czy, dbając o wszechstronność urządzenia, Zamawiający wymaga dostępności płaszczy do optyk 
więcej niż jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, nie wymaga.  
 
Pytanie 34: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu XIV 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne instrumentarium 
do FESS o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane przez Zamawiającego i 
zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Poz. 95. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0⁰,  średnica 4 mm, długość 14,6 cm. 
Rozdzielczość wystarczająca dla systemów HD. Posiadająca soczewki o niskiej rozpraszalności.  
– 2 sztuki 
Poz. 96. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30⁰,  średnica 4 mm, długość 14,6 cm. 
Rozdzielczość wystarczająca dla systemów HD. Posiadająca soczewki o niskiej rozpraszalności.  
– 1 sztuka 
Poz. 97. Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 70⁰,  średnica 4 mm, długość 14,6 cm. 
Rozdzielczość wystarczająca dla systemów HD. Posiadająca soczewki o niskiej rozpraszalności.  
– 1 sztuka 
Poz. 98. Kontener do sterylizacji maksymalnie 2 optyk o wymiarach 446 x 49 x 88 mm. Uchwyty 
silikonowe podtrzymujące optykę wewnątrz kontenera. Przezroczysta pokrywa. – 4 sztuki 

Pozostałe pozycje (narzędzia chirurgiczne) po 1 sztuce: 

Ssak wg. Eickena, z Luer, krótko zakrzywiony, 3x145mm 

Ssak wg. Eickena, z Luer, długo zakrzywiony, 3x145mm 

Ssak wg. Eickena, z Luer, długo zakrzywiony, zginany 3x145mm 

Ssak wg. Frazier, z podziałką, z dziurką, 3,3x90mm 

Nożyczki nosowe, ząbkowane, dł. rob. 130mm 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązania, nie wymaga.  
 
Pytanie 35: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu XV 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne zestaw do 
mikrochirurgii krtani (po 1 sztuce narzędzi) o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było 
testowane przez Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 11st, średnicy 4mm, długość 28cm 

Laryngoskop operacyjny, rozmiar duży, dł. 18cm 

Laryngoskop operacyjny, rozmiar średni, dł. 18cm 

Elewator Freer, podwójnie zakończony, typ amerykański, tępo/ostry, szer. 4,5mm, rozm. 200mm 

Sonda podwójnie zakończona, kulki na końcach 1,2x2mm, rozm. 190 

Sonda podwójnie zakończona, kulki na końcach sr. 1,3mm, rozm 210 

Kleszczyki przecinające wg Blakesleya, proste, 2.5 x 100mm 

Kleszczyki przecinające wg Blakesleya, podgięte do góry 45st, 2.5x100mm 

Kleszczyki chwytające wg. Blakesleya, proste, 3.5x115mm 

Kleszczyki chwytające wg. Blakesleya, podgięte do góry 45st, 3.5x115mm 

Kleszczyki chwytające wg. Blakesleya, podgięte do góry 90st, 3.5x115mm 

Kleszcze obrotowe 360st, do tyłu tnące, podgięte do góry, 2.5x100mm 

Kleszcze obrotowe 360 st, do tyłu tnące, płaszcz wygięty w dół, 2.0x100mm 

Punch tnący, boczny, przecinający, bransza w dół i w lewo, 3.0x130mm 

Punch tnący, boczny, przecinający, bransza w dół i w prawo, 3.0x130mm 

Punch łańcuchowy, do zatoki czołowej, wygięty 70st, śr. cięcia 3mm, dł. rob. 175mm, średnica zewn. 
3.5mm 

Punch grzybkowy, na około tnący, prosty, 4.5x180mm 

Nóz kosa typu Draff, dł. ostrza 10mm, dł. całkowita 190mm 

Kleszcze chwytające, obrotowe 360st, kat bransz 120st, dł. 100mm 

Punch tnący Moriyama, prosty, 3.0x105mm 

Punch tnący Moriyama, tnący do góry, 2.0x105mm 

Kleszcze przecinające Wigand-Herberhold, tnące do góry i do przodu, dł. 130mm, rozmiar L , dolne 
bransze tnące 

Kleszcze przecinające, owalne, płaszcz wygięty do góry 70st, dł. 130mm, cięcie 2x6mm, tnące w lewo 

Kleszcze przecinające, owalne, płaszcz wygięty do góry 70st, dł. 130mm, cięcie 2x6mm, tnące w prawo 

Kleszcze przecinające Yoon, cięcie poziome śr. 2.5x5mm, owalne, 2.5x135mm, zagięte w lewo 

Kleszcze przecinające Yoon, cięcie poziome śr. 2.5x5mm, owalne, 2.5x135mm, zagięte w prawo 

Punch tnący Struycken, długie bransze, 1.2x110mm 

Kleszcze chwytające, miseczkowe, wygięte do góry 55st, obie bransze ruchome, otwieranie pionowe, 
3x230mm 

Punch kostny McKenty, przecinający, płaszcz wąski, obrotowy 360st, 2mm szerokości cięcia, dł. 145mm 

Wziernik Killian-Struycken, 55x140mm 

Zatokowa łyżeczka chirurgiczna, dł. 19 cm, kształt owalny, zakrzywiona pod kątem 55st 

Zatokowa łyżeczka chirurgiczna, dł. 19 cm, kształt owalny, zakrzywiona pod kątem 90st 

Nożyczki zakrzywione, długość 16 cm 

Kontener do sterylizacji narzędzi 

Wymiary 537 x 139 x 268 mm 

Posiadający pokrywę oraz silikonową matę 

Wykonany z tworzywa sztucznego, które nadaje się do sterylizacji parowej 

Wkład do kontenera górny, do sterylizacji, posiadający matę silikonową 

Wymiary 482 x 60 x 224 mm 

Wkład do kontenera dolny, do sterylizacji, posiadający matę silikonową 

Wymiary 460 x 39 x 207 mm 



Światłowód sztywny do oświetlania dystlanego, do zastosowania z laryngoskopami 

Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi 

Stolik podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi 

Kleszcze laryngologiczne, bransze okrągłe, miseczkowe, średnica 2 mm, dł. robocza 22 cm, obie bransze 
ruchome, wygięte 

Kleszcze laryngologiczne, typu aligator, obrotowe, obie bransze ruchome, wygięte, długość 22 cm, bransze 
trójkątne, proste 

Kleszcze laryngologiczne, bransze trójkątne, obrotowe, obie bransze ruchome, długość 22 cm 

Nożyczki laryngologiczne zakrzywione, dł. robocza 22 cm,  mikro, obrotowe 

Kleszcze laryngologiczne, typu aligator, ząbkowane, proste, rozmiar 2 x 23 

Kleszcze laryngologiczne, typu aligator, ząbkowane, wygięte w prawo, dł. 230 

Kleszcze laryngologiczne, typu aligator, ząbkowane, wygięte w lewo, dł. 230 

Kleszcze laryngologiczne Arnold, bransze trójkątne, wygięte do góry w prawo, długość 230 

Kleszcze laryngologiczne Arnold, bransze trójkątne, wygięte do góry w lewo, długość 230 

Kleszcze laryngologiczne bransze okrągłe, miseczkowe, średnica 2 mm, dł. robocza 23 cm, wygięte do 
góry 10° 

Kleszcze laryngologiczne bransze okrągłe, miseczkowe, średnica 2 mm, dł. robocza 23 cm, wygięte do 
góry 10° 

Kleszcze laryngologiczne, bransze okrągłe, miseczkowe, średnica 2 mm, dł. robocza 23 cm, wygięte do 
góry 10° 

Kleszcze laryngologiczne, bransze, miseczkowe, końcówki wygięte do góry, w lewo, rozmiar 2 x 23, dł. 23 
cm, wygięte do góry 10° 

Kleszcze naczyniowe, ząbkowane z zapadką, proste, dł. robocza 180 

Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, wzmocnione, proste, długość 230 mm 

Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, proste, rozmiar 2 x 23, dł. 23 cm 

Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, wygięte do góry, rozmiar 2 x 23, dł. 23 cm 

Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, otwierane poziomo, wygięte w prawo, rozmiar 2 x 23, dł. 
23 cm 

Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, wygięte w górę w lewo, rozmiar 2 x 23, dł. 23 cm 

Nożyczki laryngologiczne, mikro, wygięte do góry, długość 230 mm 

Nożyczki laryngologiczne, mikro, zakrzywione w prawo, długość 230 mm 

Nożyczki laryngologiczne, mikro, zakrzywione w lewo, długość 230 mm 

Ssak, z otworem odcinającym, rozmiar 2,5 x 250 mm 

Ssak, końcówka kulista, koniec dystalny wygięty w górę, rozmiar 4,0 x 250 mm 

Ssak, czarny, zamknięty dystalny koniec, z 2 owalnymi otworami, rozmiar 3,0 x 230 mm 

Igłotrzymacz do laryngoskopii endoskopowej, delikatny, z ząbkowanymi, okrągłymi szczękami, średnica 1,6 
mm, wygięty do góry, samoblokujący, z zapadką, dł. robocza 23 cm 

Igłotrzymacz, z zapadką, wąski, ząbkowane szczęki, długość 230 mm 

Kleszcze do rozwierania, atraumatyczne, do strun głosowych, samoblokujące, długość 240 mm 

Nóż okrągły, do cięcia pionowego, długość 230 mm 

Kosa, zakończenie ostre, wygięta, długość 230 mm 

Haczyk z końcówką kulistą, kątowy 90°, długość 230 mm 

Igła, wygięta w prawo, długość 230 mm 

Igła, wygięta w lewo, długość 250 mm 

Instrument do wiązania i popychania, szwów, długość 230 mm 

Rękojeść Heermann, czarna, do dłutek typu Heermann / instrumentów mikrolaryngologicznych 

Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywa i mata silikonowa, z tworzywa 
sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje sie do sterylizacji parowej. 

Wkład kontenera do sterylizacji, górny lub samodzielny, o wymiarach 482x60x224 mm, z mata silikonowa  

Wkład kontenera do sterylizacji, dolny, o wymiarach 460x39x207 mm mata silikonowa  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, nie wymaga.  
 



Pytanie 36: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu XVI 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne narzędzia do 
rhinoplastyki (po 1 sztuce narzędzi) o poniższych parametrach. Poniższe rozwiązanie było testowane 
przez Zamawiającego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez użytkowników: 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązania. 
 
Pytanie 37: dot. zapisów SIWZ  pkt. 3, zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  wyposażenia (nożyczki), które  nie są wyrobami medycznymi 
- stawka VAT 23%  i tym samym  zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu 
zamówienia z dokumentów o którym mowa w umowie i SIWZ pkt. 3 tj. Certyfikat CE, Deklaracja 
zgodności,  wpis do rejestru wyrobów medycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 38: dot. zapisów SIWZ  pkt. 3 punkt „wpis do rejestru wyrobów medycznych” 

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć (zgodnie 
z ustawą o wyrobach medycznych  art.. 58, również dokumenty: Powiadomienie Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie  
danych z rejestru wyrobów medycznych? 

Odpowiedź: Tak. Wykonawca może złożyć również Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie  danych z 
rejestru wyrobów medycznych? 

 

Osteotom micro z sonda 2,2 mm x 180 mm  

Osteotom micro z sonda 3,0 mm x 180 mm 

Osteotom micro bez sondy 2,0 mm x 180 mm 

Osteotom micro bez sondy 3,0 mm x 180 mm 

Osteotom Hump 10 mm x 180 mm 

Osteotom Hump 12 mm x 180 mm 

Osteotom Hump 14 mm x 180 mm 

Osteotom micro bez sondy 2,5 mm x 180 mm 

Mikro haczykaczyk pojedynczy 

Mikro haczyk podwójny 2,0 mm x 180 mm 

Haczyk podwójny 10 mm x 120 mm 

Retraktor typ Aufricht 9 mm x 45 mm x 155 mm 

Nożyczki proste, 100 mm 

Nożyczki zakrzywione, 100 mm 

Nożyczki typu Walter zagięte długość 100 mm 

Nożyczki typu Kilner zakrzywione do góry, dł. 140 mm 

Penseta ząbkowana typu Adson-Brown dł. 120 mm 

Penseta typu Adson-Brown dł. 120 mm 

Penseta typu Adson-Brown, zęby 10 mm x 2 mm dł. 120 mm 

Kleszczyki nosowe typ Blaksley bardzo delikatne dł. 120 mm 

Igłotrzymacz typ Halsey dł. 130 mm 

Raspator typu Aufricht tnący góra i dół dł. 185 mm 

Elevator typ Joseph lekko zagięty 3,0 mm x 175 mm 

Raspator podwójny grubo/średni, dł. 20 cm 

Raspator podwójny średni, dł. 20 cm 

Raspator podwójny średnio/drobny, dł. 20 cm 

Raspator podwójny drobny, dł. 20 cm 

Kruszarka do chrzastki typ Cottle 

Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywa i mata silikonowa, z tworzywa 
sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje sie do sterylizacji parowej. 

Wkład kontenera do sterylizacji, górny lub samodzielny, o wymiarach 482x60x224 mm, z mata silikonowa  

Wkład kontenera do sterylizacji, dolny, o wymiarach 460x39x207 mm mata silikonowa  



Pytanie 39: dot. zapisów umowy, zapisów SIWZ  pkt 5 podpunkt 1b „zawartą ważną umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności…”, oraz zapisów 
SIWZ pkt. 14 „przedłożenie zawartego i opłaconego dokumentu ubezpieczenia…” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca na potwierdzenie powyższych wymogów przedstawił  
dokument - świadectwo ubezpieczeniowe potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej i w chwili wystawienia świadectwa nie miały miejsce żadne zaległości w 
zakresie opłacania składek, w związku z czym ochrona ubezpieczeniowa nie została anulowana? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie takiego dokumentu. 
 
Pytanie 40: dot. zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego z rokiem produkcji nie 
później niż 2017 r? 
Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i 
jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również 
nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę 
produkcji sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga roku produkcji 2018. 
 
Pytanie 41: dot. zapisów SIWZ  pkt. 10 podpunkt 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), Wykonawca 
załączył do oferty oświadczenie akceptujące warunki umowy? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na oświadczenie akceptujące warunki umowy. 
 
Pytanie 42: dot. zapisów SIWZ – parametry punktowane 

Ponieważ część parametrów technicznych jest punktowana (oceniana) prosimy o podanie informacji  
czy ulotki (katalogi) potwierdzające parametry punktowane (oceniane) należy złożyć wraz z ofertę (I 
etap) czy dopiero na wezwanie w przypadku gdy oferta jest najwyżej oceniona (II etap) ? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający korzystając z uprawnień art. 24 aa ust. 1 ustawy 
Pzp najpierw dokona oceny ofert. Do oceny punktowanych parametrów techniczno-użytkowych 
niezbędne będzie posiadanie stosownych informacji. Należy zatem jako załącznik do tabeli 
oczekiwanych parametrów techniczno-użytkowych załączyć dokumenty potwierdzające te dane. 

 
Pytanie 43: dot. zapisów umowy paragraf 5 ustęp 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie  dostępności do części zamiennych min. 8 letni? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ. 
 
Pytanie 44: dot. zapisów umowy paragraf  5 ustęp 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony jest w dniach roboczych? 

Odpowiedź: Urządzenia medyczne planowane do zakupu wykorzystywane będą do zabiegów być 
może ratujących życie. Zamawiający nie może sobie pozwolić na zwłokę w likwidacji awarii sprzętu 
wynikającą z następujących po sobie dni świątecznych lub innych ustawowo wolnych od pracy. 

 
Pytanie 45: dot. zapisów umowy paragraf 5 ustęp 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony jest w dniach roboczych? 

Odpowiedź: Urządzenia medyczne planowane do zakupu wykorzystywane będą na Bloku 
operacyjnym do zabiegów być może ratujących życie. Zamawiający nie może sobie pozwolić na 
zwłokę w likwidacji awarii sprzętu wynikającą z następujących po sobie dni świątecznych lub innych 
ustawowo wolnych od pracy. 

 
Pytanie 46: dot. zapisów umowy paragraf 5 ustęp 8:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dniach roboczych? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na taką zwłokę. 
 
Pytanie 47: dot.  zapisów umowy paragraf 5 ustęp 9:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na doprecyzowanie zapisu umowy z: 
„W przypadku wystąpienia ponad 3 - krotnej konieczności naprawy tego samego podzespołu lub elementu 
w okresie gwarancyjnym, Sprzedający zobowiązuje się wymienić podzespół lub element na nowy” 



na zapis: 
„W przypadku wystąpienia ponad 3 - krotnej konieczności naprawy  gwarancyjnej tego samego 
podzespołu lub elementu w okresie gwarancyjnym, Sprzedający zobowiązuje się wymienić podzespół 
lub element na nowy” 
Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego 
użytkowania bądź celowego uszkodzenia. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „W przypadku wystąpienia ponad 3 - krotnej 
konieczności naprawy  gwarancyjnej tego samego podzespołu lub elementu w okresie gwarancyjnym, 
Sprzedający zobowiązuje się wymienić podzespół lub element na nowy” 

 
Pytanie 48: dot. zapisów umowy paragraf 5 ustęp 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony jest w dniach roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 49: dot. zapisów umowy paragraf 5 ustęp 11 

Czy w przypadku gdy Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość 
pracy pracowni , Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z wymogu wymiany urządzenia na nowe? 
W przypadku zgody, prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 50: dot. projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 dni od podpisania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 51: dot. projektu umowy 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ze wzoru umowy §5 pkt. 11: „ W przypadku niedotrzymania  
14 dniowego okresu naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym Sprzedający zobowiązuje się 
wymienić urządzenie na nowe w ciągu 30 dni od przekazania Sprzedającemu urządzenia do naprawy”. 

W/w zapis jest krzywdzący dla Wykonawcy. Zgodnie z zapisem w §5 pkt.8 na czas naprawy 
gwarancyjnej trwającej dłużej niż 3 dni, Sprzedający zapewni na swój koszt urządzenie zastępcze  
o parametrach nie gorszych niż zakupione.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 52: dot. załącznika nr 9 – parametry techniczne, poz. 71, 72 i 184), 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie smaru, dyfuzora i tacy spełniających wszystkie 
wymagania Zamawiającego, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy dnia 20 maja 2010 
o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) i posiadają stawkę podatku VAT – 23%? Oraz zrezygnuje z 
konieczności dołączenia do oferty Deklaracji Zgodności producenta oraz CE dla tych produktów? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 53: dot. załącznika nr 9-parametry techniczne,  punkt 57) 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający opisując uchwyt shavera miał na myśli zdejmowalną 
rękojeść, która umożliwia trzymanie uchwytu shavera w pozycji „pistoletowej”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zdejmowalną rękojeść z trzymaniem w pozycji zarówno 
„pistoletowej”, jak i „długopisowej” . 

 
Pytanie 54: dot. załącznika nr 9-parametry techniczne,  punkt 116) 

Prosimy o dopuszczenie kleszczy o długości roboczej 12,5 cm, reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 55: dot. załącznika nr 9-parametry techniczne,  punkt 162) 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający opisując kleszcze aligator miał na myśli kleszcze chwytające? 

Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 56: dot. parametrów techniczno-użytkowych punktu XV 



Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jako rozwiązanie równoważne zestaw do 
mikrochirurgii krtani (po 1 sztuce każdej pozycji) o poniższych parametrach: 
1. Video-laryngoskop operacyjny z prowadnicą do endoskopu, wym. wewn. końcówki 18 x 13 mm, 

wym. wewn. wejścia 26 x 17 mm, długość 182 mm 

2. Endoskop kątowy HD o kącie widzenia 15⁰, średnica 4.0 mm, długość robocza 17,7 mm, 
autoklawowalny 

3. Ssakówka do odprowadzania zadymienia przeznaczona do sztywnych i regulowanych 
laryngoskopów w rozmiarach od 3 do 7, długość całkowita 140 mm 

4. Światłowód metalowy do laryngoskopów operacyjnych, do sztywnych i regulowanych 
laryngoskopów w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 8;  długość całkowita 140 mm; adaptery typu storz, wolf 
do przykręcenia giętkiego światłowodu 

5. Podpórka operacyjna piersiowa, komplet dla dorosłych, podstawa gumowa 9 cm, długość pręta 
34.5 cm 

6. Kleszcze laryngologiczne, bransze okrągłe, miseczkowe, średnica 2 mm, dł. robocza 22 cm, obie 
bransze ruchome, wygięte 

7. Kleszcze laryngologiczne, typu aligator, obrotowe, obie bransze ruchome, wygięte, długość 22 
cm, bransze trójkątne, proste 

8. Kleszcze laryngologiczne, bransze trójkątne, obrotowe, obie bransze ruchome, długość 22 cm 

9. Nożyczki laryngologiczne zakrzywione, dł. robocza 22 cm,  mikro, obrotowe 

10. Kleszcze laryngologiczne, typu aligator, ząbkowane, proste, rozmiar 2 x 23 

11. Kleszcze laryngologiczne, typu aligator, ząbkowane, wygięte w prawo, dł. 230 

12. Kleszcze laryngologiczne, typu aligator, ząbkowane, wygięte w lewo, dł. 230 

13. Kleszcze laryngologiczne Arnold, bransze trójkątne, wygięte do góry w prawo, długość 230 

14. Kleszcze laryngologiczne Arnold, bransze trójkątne, wygięte do góry w lewo, długość 230 

15. Kleszcze laryngologiczne bransze okrągłe, miseczkowe, średnica 2 mm, dł. robocza 23 cm, 
wygięte do góry 10° 

16. Kleszcze naczyniowe, ząbkowane z zapadką, proste, dł. robocza 180 

17. Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, wzmocnione, proste, długość 230 mm 

18. Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, proste, rozmiar 2 x 23, dł. 23 cm 

19. Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, wygięte do góry, rozmiar 2 x 23, dł. 23 cm 

20. Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, otwierane poziomo, wygięte w prawo, rozmiar 2 
x 23, dł. 23 cm 

21. Kleszcze laryngologiczne, bransze miseczkowe, wygięte w górę w lewo, rozmiar 2 x 23, dł. 23 cm 

22. Nożyczki laryngologiczne, mikro, wygięte do góry, długość 230 mm 

23. Nożyczki laryngologiczne, mikro, zakrzywione w prawo, długość 230 mm 

24. Nożyczki laryngologiczne, mikro, zakrzywione w lewo, długość 230 mm 

25. Ssak, z otworem odcinającym, rozmiar 2,5 x 250 mm 

26. Ssak, końcówka kulista, koniec dystalny wygięty w górę, rozmiar 4,0 x 250 mm 

27. Igłotrzymacz do laryngoskopii endoskopowej, delikatny, z ząbkowanymi, okrągłymi szczękami, 
średnica 1,6 mm, wygięty do góry, samoblokujący, z zapadką, dł. robocza 23 cm 

28. Igłotrzymacz, z zapadką, wąski, ząbkowane szczęki, długość 230 mm 

29. Kleszcze do rozwierania, atraumatyczne, do strun głosowych, samoblokujące, długość 240 mm 

30. Nóż okrągły, do cięcia pionowego, długość 230 mm 

31. Kosa, zakończenie ostre, wygięta, długość 230 mm 

32. Haczyk z końcówką kulistą, kątowy 90°, długość 230 mm 

33. Igła, wygięta w prawo, długość 230 mm 

34. Igła, wygięta w lewo, długość 250 mm 

35. Rękojeść Heermann, czarna, do dłutek typu Heermann / instrumentów mikrolaryngologicznych 

36. Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywa i mata silikonowa, z tworzywa 
sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej. 



37. Wkład kontenera do sterylizacji, górny lub samodzielny, o wymiarach 482x60x224 mm, z mata 
silikonowa  

38. Wkład kontenera do sterylizacji, dolny, o wymiarach 460x39x207 mm mata silikonowa 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. opisanego zestawu – opisany w p. 2 endoskop jest zbyt 
krótki  jak na zastosowania Zamawiającego (17,7 mm) 

 
 
 
Zamawiający przypomina, iż ustalono nowy termin składania ofert na dzień 8.08.2018r. do godz.12.00. 
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 8.08.2018r. o godz. 12.30.  
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert 
w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz 
wymaganego wadium. 
 
Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się. 
 
W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

 


