
Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: DZP.270-15/12 

                      Piekary Śląskie 08.05.2012r. 
 
 
 
 

                           …………………………… 
 

                           …………………………… 
 

                          …………………………… 
 

 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa sprzętu medycznego chirurgicznego. 

Numer ogłoszenia: 2012/S 61-099186; data wysłania ogłoszenia: 25.03.2012 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra 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 prośby  
o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:  
 
PYTANIE 271 

Dotyczy  Pakiet  5 Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt.: Punkt 45 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną o dopuszczonych parametrach, która nie jest 
wykonana z włókniny? Ryzyko poparzeń i odparzeń jest niwelowane przez system 
bezpieczeństwa, stale monitorujący warunki na styku elektroda-skóra pacjenta. Materiał, z 
którego wykonana jest elektroda skutecznie uniemoŜliwia przedostawanie się płynów pod jej 
powierzchnię, co równieŜ ma wpływ na podwyŜszenie bezpieczeństwa pacjenta. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 272   

Dotyczy  Pakiet  5 Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt.: Punkt 14   
Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym nie ma konieczności posiadania wymiennych 
gniazd przyłączeniowych? Aparat umoŜliwia bezpośrednie podłaczenie przystawki argonowej 
i systemu odsysania dymu bez konieczności zakupu modułów z dodatkowymi gniazdami. 
Aparat daje moŜliwość podłączenia narzędzi do 2 gniazd monopolarnych ( w standardzie 3-
pin oraz 8 mm i 4mm) oraz do 2 gniazd bipolarnych ( w standardzie 28,58mm) bez 
konieczności stosowania dodatkowych adapterów. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE 273 
Dotyczy  Pakiet  5 Diatermia chirurgiczna bez argonu 3 szt.: Punkt 19 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną o dopuszczonych parametrach, która nie jest 
wykonana z włókniny? Ryzyko poparzeń i odparzeń jest niwelowane przez system 
bezpieczeństwa, stale monitorujący warunki na styku elektroda-skóra pacjenta. Materiał, z 
którego wykonana jest elektroda skutecznie uniemoŜliwia przedostawanie się płynów pod jej 
powierzchnię, co równieŜ ma wpływ na podwyŜszenie bezpieczeństwa pacjenta. 



Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 274 
Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 2 pakiet nr 10 ( Ssak elektryczny 4 szt.) o parametr 
wymagany w pytaniu nr 206 z dnia 27.04.2012 tj.” płynne przełączanie źródła ssania z 
jednego źródła na drugie”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 pakiet 10 w proponowany sposób zgodnie z 
odpowiedzią 206. 
 

MODYFIKACJE : 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje 
SIWZ w następujący sposób: 
 

1. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 pakiet 10 poprzez dodanie  pkt 13 o brzmieniu „ 

 
13 

Płynne przełączanie źródła ssania z jednego źródła na drugie 
 

TAK 
 

„ 
2. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 pakiet 10  pkt 3 zastępując zapis „Zakres regulacji podciśnienia 

do -0,085 MPa” zapisem „Min. zakres regulacji podciśnienia  do  -0,085 MPa” 
 

3. W SIWZ w cz. 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „21.05.2012” zastępuje się zapisami 
„30.05.2012” 

 
W przypadku dopuszczenia jakiegoś parametru w odpowiedzi na pytanie naleŜy wypełniając tabelkę powołać 
się na nr odpowiedzi. Ponadto poniewaŜ wprowadzone modyfikacje i odpowiedzi wymagają wprowadzenia 
zmian w ofertach zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.05.2012r. Godziny 
pozostają bez zmian.  

 
Z powaŜaniem 

 
 


