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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

  

EP/220/46/2020/2                            Szczecin, dnia 21.07.2020 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/46/2020, pn. Dostawa diatermii 
chirurgicznej dla SPWSZ w Szczecinie 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

ZESTAW 1  

 

Pytanie 1 

 

Czy Zamawiający dopuści diatermię chirurgiczną z funkcją automatycznego rozpoznawania wymaganego 

wyposażenia opisanego w punkcie 25.5 oraz automatycznego ustawienia parametrów pracy w zależności od 
rodzaju podłączonego osprzętu i odstąpi od wymogu automatycznego rozpoznawania podłączonego 

wyposażenia standardowego takiego jak uchwyt monopolarny i pęseta tym bardziej, iż z opisu przedmiotu 

zamówienia wynika, że diatermia przeznaczona ma być do zabiegów w zakresie endoskopii 
gastroenterologicznej, przy których wyposażenie takie jak uchwyt monopolarny i pęseta nie mają zastosowania? 

ODPOWIEDŹ:   
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.  

 
ZESTAW 2  

 

Pytanie 1 

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii dedykowanej do zabiegów endoskopowych o 

poniższych parametrach technicznych? 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych 

Ekran dotykowy, kolorowy 

Interfejs w języku polskim 
Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim 

Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników 
Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury. 

Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na 
włączniku nożnym. 

Włącznik nożny bezprzewodowy z trzema przeciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień. 

Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W 
Koagulacja monopolarna do 120 W 

Koagulacja bipolarna do 120 W 
Dwa trybów przerywanego cięcia monopolarnego. 

Sygnal dzwiękowy o róźnych częstośliwościach, informujący korzystaniu z opcji cięcie lub koagulacji.  

Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych. 
Wózek do umieszczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem na włącznik nożny, półkę do pompy 

endoskopowej, szufladę na akcesoria i przewody, schowkiem na butlę z argonem. 
Przystawka do współpracy z argonem 

Automatyczne regulowanie przepływu argonu w zależności od rodzaju używanej sondy 
Koagulacja argonowa do 120 W 

Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania 

powtarzalność koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii 
Tryb koagulacji argonowej, w którym obszar koagulacji jest niezależny od odległości między sondą a tkanką, 

umożliwiający przeprowadzanie stałej i bezpiecznej hemostazy z ograniczoną karbonizacją, zwłaszcze dla 
delikatnych struktur tkankowych. 

Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką  

wydajność tego trybu. 
Funkcja kontroli prądu upływowy, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na 

niebezpieczeństwo. 
Elektroda neutralna, jednorazowa – min. 100szt 

Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, wielorazowy – 1 szt. 

Sonda argonowa, jednorazowa, ze zintegorwanym przyłączem śr. 1,5mm, dł. 1,5m –  20szt 
Sonda argonowa, jednorazowa, ze zintegrowanym przyłączem, śr. 2,3mm, dł. 2,2m – 20szt 

 
Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) 

Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta 
Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat 

Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. 

Gwarancja min. 24 miesiące 
Rok produkcji nie starszy niż 2019. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia 

rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. 
Zastępczy sprzęt na czas naprawy 

 

ODPOWIEDŹ: 
Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 2 

dotyczące zapisów SIWZ rozdział V pkt. 1c 
Czy Zamawiający na potwierdzanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 
doświadczenia wyrazi zgodę na przedstawienie wykazu wykonanych  dostaw  ogólnie sprzętu endoskopowego? 

ODPOWIEDŹ:  

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

 

 



3 

 

Pytanie 3 

dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia – pkt 30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie zgłoszonej niesprawności sprzętu do 5 dni 
roboczych? 

 
ODPOWIEDŹ:   

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 4 

dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia – pkt 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący: 

 

„Możliwość maksymalnie 3 gwarancyjnych niesprawności o tych samych objawach w przypadku wystąpienia 
czwartej awarii gwarancyjnej wymiana aparatu/podzespołu na nowy” 

ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 
techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), który został zamieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl na Platformie SMARTPZP w zakładce: 

„Dokumentacja Postępowania. 
 

Pytanie 5 

dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia – pkt 36 
Celem doprecyzowania zapisów pkt. 36, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli oferowane urządzenie nie posiada 
opisanych zabezpieczeń, kodów serwisowych to zapis pkt. 36 nie dotyczy Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. Obowiązek, o którym mowa w pkt 36 odnosi się wyłącznie do urządzeń, 
które zostały wyposażone w zabezpieczenia, kody serwisowe itp. uniemożliwiające świadczenie 

usługi pogwarancyjnej i obsługi serwisowej bez uprzedniej dezaktywacji zabezpieczenia lub 
wpisania kodu serwisowego.  

 

Pytanie 6 

dotyczące zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia – pkt 36 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z wymogu opisanego w pkt. 36 ? 
 
Dostarczenie kodów serwisowych lub zniesienie blokad urządzenia jest możliwe jedynie po uzyskaniu 
autoryzacji serwisowej - Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej 
(uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach 
medycznych i wymaganiami producenta, 
Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako 
przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem 
(Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny 
uszczerbek na zdrowiu. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego 
natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt 36 OPZ w sposób opisany przez Wykonawcę. 
Zamawiający  ponadto informuje, że nie planuje ubiegać się o status podmiotu upoważnionego 

przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności z zakresu 
instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji 

oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, 

sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które to czynności zgodnie z instrukcją używania wyrobu 
nie mogą być wykonane przez użytkownika.  

 
 

 

 



4 

 

Pytanie 7 

dotyczące zapisów umowy paragraf 7  ustęp 1 pkt. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 500,00 zł? 

ODPOWIEDŹ: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 8 

dotyczące zapisów umowy paragraf 7  ustęp 1 pkt. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 200,00 zł? 

ODPOWIEDŹ: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 9 

dotyczące zapisów umowy  
Czy w przypadku gdy Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy 
pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych? 

ODPOWIEDŹ: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
 

 

 

 

W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 

- termin składania ofert – z 22.07.2020 r., do godz. 11:00 na dzień 24.07.2020r. do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – z 22.07.2020r., godz. 11:30 na   dzień 24.07.2020r. godz. 11:30.  

 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 

➢  rozdział XI SIWZ w pkt 6 i 7, który otrzymuje brzmienie: 

„6. Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 24.07.2020r., do godz.11:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2020r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w 

Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328. 

 

 

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych 

 
                                                                                                                                            

Małgorzata Szelągiewicz 

 

 

 


