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Jastrzębie – Zdrój, 01.10.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy akcesoriów do diatermii ERBE VIO 300D z systemem zamykania naczyń oraz
diatermii Valleylab BZP.38.382-36.19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.10.2019 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1
Pakiet 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną symetrycznie z
odizolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym, dla dorosłych i
dzieci o wadze o 2 kg, o powierzchni połówek 87 cm2, oraz o powierzchni dodatkowej
(pierścienia) zapewniającej równomierne rozprowadzanie prądu oraz gęstości prądu oraz gęstość
prądu na ciele pacjenta – 21 cm2, o łącznej powierzchni aktywnej 108 cm2?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1
Pakiet 1 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pęsetę bipolarną bagnetową o dł. 200mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1
Pakiet nr 1 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści uchwyty elektrod monopolarnych z 2 przyciskami
pakowane po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1
DOTYCZY PAKIETU NR 1 Poz. 1 - Elektroda neutralna owalna, dzielona symetrycznie na dwie
części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, o powierzchni całkowitej 168 cm2, powierzchni
aktywnej 103 cm2, oraz wymiarach 164x117 cm, o dobrze przylegającym hydrożelowym podłożu
wykonanym z pianki z tworzywa sztucznego, z przyjazną dla skóry warstwą klejącą.
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Potwierdzenie kompatybilności z aparatmi Erbe i Valleylab deklaracją zgodności producenta
elektrod.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 1 w poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Jednorazowa elektroda neutralna dzielona symetrycznie, okrągła z dodatkową zewnętrzną, odizolowana mechanicznie i
elektrycznie powierzchnią dodatkowa nie połączoną z głównymi połówkami, na dobrze przylegającym podłożu z
włókninny. Powierzchnia połówek bez dodatkowej powierzchni 85 cm - 87 cm2. Wymiary dodatkowej powierzchni
zapewniającej równomiernie rozprowadzenie prądu na głównych powirzchniach elektrody 23 cm2 - 25 cm2.
Możliwość niekierunkowej aplikacji. Elektroda kompatybilna z systemem bezpieczeństwa diatermii ERBE
potwierdzona przez producenta diatermii. Kompatybilność z aparatem ERBE oraz Valleylabb.
Lub Jednorazowa dzielona elektroda neutralna dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg , dzielona powierzchnia
przewodząca 90 cm2 , powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, klej i hydrożel przyjazny
dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład
prądu. Elektroda z zaokrąglonymi narożnikami, z możliwością niekierunkowej aplikacji. Współpracująca z systemami
zabezpieczającymi NESSY stosowanym w aparatach Firmy ERBE a także z systemem bezpieczeństwa REM
stosowanym w aparatach firmy Valleylab. Potwierdzająca kompatybilność z aparatami Firmy ERBE oraz aparatami
firmy Valleylab deklaracja zgodności producenta. Kompatybilna zarówno z aparatami firmy ERBE jak i Valleylab.
Opakowanie handlowe zawiera 100 sztuk elektrod neutralnych. Lub Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona na
dwie równe symetrycznie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, hydrożelowa, z systemem
antyoparzeniowym zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę a skórę pacjenta, o powierzchni
aktywnej 108cm² ( wymagane 85+23 =108cm²). Możliwość niekierunkowej aplikacji. Kompatybilne z aparatami firm
Erbe i Valleylab współpracujące z systemem Nessy i REM. Opakowanie zbiorcze po 100sztuk

który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Jednorazowa elektroda neutralna dzielona symetrycznie, okrągła z dodatkową zewnętrzną, odizolowana mechanicznie i
elektrycznie powierzchnią dodatkowa nie połączoną z głównymi połówkami, na dobrze przylegającym podłożu z
włókninny. Powierzchnia połówek bez dodatkowej powierzchni 85 cm - 87 cm2. Wymiary dodatkowej powierzchni
zapewniającej równomiernie rozprowadzenie prądu na głównych powirzchniach elektrody 23 cm2 - 25 cm2.
Możliwość niekierunkowej aplikacji. Elektroda kompatybilna z systemem bezpieczeństwa diatermii ERBE
potwierdzona przez producenta diatermii. Kompatybilność z aparatem ERBE oraz Valleylabb.
Lub Jednorazowa dzielona elektroda neutralna dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg , dzielona powierzchnia
przewodząca 90 cm2 , powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, klej i hydrożel przyjazny
dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład
prądu. Elektroda z zaokrąglonymi narożnikami, z możliwością niekierunkowej aplikacji. Współpracująca z systemami
zabezpieczającymi NESSY stosowanym w aparatach Firmy ERBE a także z systemem bezpieczeństwa REM
stosowanym w aparatach firmy Valleylab. Potwierdzająca kompatybilność z aparatami Firmy ERBE oraz aparatami
firmy Valleylab deklaracja zgodności producenta. Kompatybilna zarówno z aparatami firmy ERBE jak i Valleylab.
Opakowanie handlowe zawiera 100 sztuk elektrod neutralnych. Lub Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona na
dwie równe symetrycznie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, hydrożelowa, z systemem
antyoparzeniowym zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę a skórę pacjenta, o powierzchni
aktywnej 108cm² ( wymagane 85+23 =108cm²). Możliwość niekierunkowej aplikacji. Kompatybilne z aparatami firm
Erbe i Valleylab współpracujące z systemem Nessy i REM. Opakowanie zbiorcze po 100sztuk lub Elektroda neutralna
owalna, dzielona symetrycznie na dwie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, o powierzchni całkowitej 168 cm2,
powierzchni aktywnej 103 cm2, oraz wymiarach 164x117 cm, o dobrze przylegającym hydrożelowym podłożu
wykonanym z pianki z tworzywa sztucznego, z przyjazną dla skóry warstwą klejącą. Potwierdzenie kompatybilności z
aparatmi Erbe i Valleylab deklaracją zgodności producenta elektrod.
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Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1
DOTYCZY PAKIETU NR 1. Poz. 7 - Pinceta bipolarna, bagnetowa, tępa, o końcówce 1 mm, dłg.
195 mm, część robocza o dłg. 10 mm, wykonana ze stopów nieprzywieralnych w części roboczej,
do zabiegów neurochirurgicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1
DOTYCZY PAKIETU NR 1. Poz. 8 – Pinceta bipolarna, bagnetowa, tępa, o końcówce 1 mm, dłg.
195 mm, część robocza o dłg. 10 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 1
DOTYCZY PAKIETU NR 1 Poz. 11 – Elektroda szpatułkowa o podanych parametrach pakowana
w opakowania zbiorcze po 24 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 1 w poz. 11 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Ilość” zmienia zapis z:
11 60 (op. 5 szt.)

który otrzymuje nowe brzmienie:
11 a) 60 op. (op.= 5 szt.) lub b) 13op. (op= 24 szt

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1
DOTYCZY PAKIETU NR 1 Poz. 12 – Elektroda kulkowa o podanych parametrach pakowana w
opakowania zbiorcze po 24 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 1 w poz. 12 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Ilość” zmienia zapis z:
12

12

który otrzymuje nowe brzmienie:
12

a) 12op. (op.= 10 szt) lub b) 5op. (op.=24 szt)
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Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1 –
Elektroda, kabel, pinceta, uchwyt do diatermii Valleylab i erbe) po zmianach z dnia 01.10.2019
r.;
Pozostała treść SIWZ oraz załączniki do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe
informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
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