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 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje,  
iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego 
wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które to zamawiający odpowiada:  
 
 
Pytanie nr 89 
pakiet 11 punkt 1 
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowa dzielonej, 
bezkierunkowej elektrody neutralnej dla dorosłych . Dzielona powierzchnia przewodząca 
90 cm2. PodłoŜe z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa 
gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta 
hydroŜelem absorbującym wilgoć. Klej i hydroŜel przyjazny dla skóry – biokompatybilny 
zgodnie z EN ISO 10993. Elektroda współpracująca z systemami bezpieczeństwa 
stosowanymi w róŜnych aparatach, takŜe z systemem Nessy stosowanym w aparatach 
ERBE serii VIO. Kompatybilność potwierdza deklaracja kompatybilności producenta. 
Oferowane elektrody posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty , zgłoszenia i 
dopuszczenia . Opakowanie  po 100 sztuk. 
 
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu na fakt, Ŝe elektroda „wykonana z 
przepuszczalnej dla powietrza włókniny”, oferowana jest tylko przez firmę ERBE. 
Według zadającego pytanie stosowanie podłoŜa elektrody neutralnej wykonanego z 
przepuszczalnej włókniny stwarza pewne zagroŜenie spowodowane zwiększoną 



moŜliwością podmakania elektrody i ryzyka związanego z zawilgoceniem części 
przewodzącej elektrody. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile przestrzeń bezpieczna elektrody neutralnej jest 
całkowicie oddzieloną powierzania elektrody. Kompatybilność z aparatem musi być 
potwierdzona dokumentem dopuszczenia CE oraz dokumentem potwierdzającym 
kompatybilność wydanym przez producenta diatermii VIO. 
 
 
Pytanie nr 90 
pakiet 11 punkt 2 
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowej dzielonej elektrody 
biernej o powierzchni 70cm2 współpracującej z systemem Nessy stosowanym w 
aparatach ERBE serii VIO, przeznaczonej dla dzieci o masie ciała 5-15 kg.  Opakowanie 
po 100 sztuk. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie nr 91 
„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz akcesoriów” 
Pytanie dotyczy pakietu nr 2 „PrzedłuŜacze, rampy, kaniule” pozycje  3 i 4.. 
Czy Zamawiający dopuści dreny do strzykawek w pompach strzykawkowych  
skalibrowanych z pompami Perfusor Space uŜywanymi przez Zamawiającego, pozostałe 
parametry zgodnie wymogami? 
Odpowiedź:  
Tak, zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 92 
Dotyczy: Zad. 11 - Elektrody dla BO 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ w 
pozycji tabelki w kolumnie „Ilości” miał na myśli sztuki czy opakowania dla produktów 
w pozycji 1 oraz 2. 
Odpowiedź:  
Zamawiający miał na myśli odpowiednio poz 1-200 i poz 2 - 15 opakowań po 50 szt. 

 
 

PowyŜsze odpowiedzi naleŜy traktować jako modyfikacje siwz. 
 
MODYFIKACJE 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
modyfikuje SIWZ w następujący sposób: 

 
 

a) W SIWZ w części 13. Termin „25.09.2014” składania i otwarcia ofert, zastępuje 
się terminem „09.10.2014” 
 

b) W SIWZ w części 13. Termin „25.09.2014” składania i otwarcia ofert, zastępuje 
się terminem „09.10.2014” 

 



W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia 
zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 
09.10.2014r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
 

 
       Z powaŜaniem 

 


