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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę akcesoriów do elektrokoagulacji oraz narzędzi do artroskopii

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pakiet II
Pytanie 1
„Pytanie nr 1. do poz. 1  (Elektroda powrotna…)

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną symetrycznie, okrągła z zewnętrznym, 
izolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym, na dobrze przylegającym 
podłożu z włókniny. Powierzchnia bez pierścienia 85m2. Powierzchnia pierścienia 23cm2. 
Możliwość niekierunkowej aplikacji. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczalnej 
dla powietrza. 
Elektroda zapewnia pełną kompatybilność z systemem bezpieczeństwa NESSY w  diatermiach Erbe 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 2
„Pytanie nr 2. do poz. 1  (Elektroda powrotna…)

Czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrod neutralnych dwudzielnych z połówkami 
symetrycznymi o równej powierzchni, z całkowicie odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od 
obu połówek elektrod pierścieniem ekwipotencjalnym. Tylko taka konstrukcja zapewnia 
prawidłową pracę systemu zabezpieczającego NESSY w aparatach ERBE będących w posiadaniu 
zamawiającego.
Jednocześnie  producent  diatermii  ERBE zaleca  zamawiającemu  zastrzeżenie  sobie  prawo  do  wezwania 
wykonawcy  do  złożenia  próbek  elektrod  celem  sprawdzenia  zgodności  zaproponowanego  produktu  z  
wymaganiami SIWZ oraz prawidłowej współpracy zaproponowanej elektrody z systemem zabezpieczającym 
przed poparzeniem (Nessy) w aparatach będących w posiadaniu zamawiającego

Odpowiedź: 
 Nie. 

Pytanie 3
„Pytanie nr 3. do poz. 4   (Uchwyt monopolarny….)

Czy  zamawiający  dopuści  uchwyt  elektrod  monopolarnych  z  2  przyciskami,  International  z  kablem 
przyłączeniowym  o  długości  4  m.  Wtyczka  trzy  bolcowa.  Gniazdo  mocowania  narzędzi  sześciokątne 
zabezpieczające przed obrotem, uchwyt przeznaczony do elektrod o średnicy 4 mm.



Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 4
„Pytanie nr 4. do poz. 5   (Uchwyt monopolarny….)

Czy  zamawiający  dopuści  uchwyt  elektrod  monopolarnych  z  2  przyciskami,  Standard  z  kablem 
przyłączeniowym  o  długości  4  m.  Wtyczka  jednobolcowa  standard  ERBE  ICC/ACC/VIO.  Gniazdo 
mocowania  narzędzi  sześciokątne  zabezpieczające  przed  obrotem,  uchwyt  przeznaczony  do  elektrod  o  
średnicy 4 mm.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 5
„Pytanie nr 5. do poz. 12 (Elektroda kulka śr. 6mm, dł. całkowita 12-13 cm) 

Czy zamawiający dopuści elektrodę kulka śr. 6mm, dł. całkowita 11,5 cm? 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 6
„Pytanie nr 3. do poz.14  (Szczypce monopolarne izolowane anatomiczne dł.180 do 250 cm bez złącza , 
długość końcówki roboczej18mm , grubość 2mm.)

Czy zamawiający dopuści szczypce monopolarne prosta, izolowana, koncówka 1,7 mm, tepa, radełkowana 
dł. całkowita 20cm. Pinceta daje możliwość podłączenia do kabla monopolarnego lub nie w zależności od 
potrzeb

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 7
„Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 2 poz.1
Czy  Zamawiający  dopuści Jednorazową  dzielona  elektrodę  neutralną  bez  kabla  dla  dorosłych  i 
dzieci,dzielona  powierzchnia  przewodząca.  Pierścień  bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład 
prądu  .Powierzchnia przewodząca  pokryta hydrożelem  absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla 
skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993.  Elektroda dzielona na obwodzie, o dwóch równych 
symetrycznie  powierzchniach.  Do  kabli  przyłączeniowych  (Martin  /Emed/erbe  ACC/ICC/T-
SERIE/VAIO/Valleyb/Conmed/ErbeiCC/VIO Inter) 1 op po 50 szt. ?

Odpowiedź: 
Tak.  

Pytanie 8
„Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 2 poz.4
Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł.4m, wtyczka wykonanie 
trzy bolcowe  standard  Valleylab.Średnica  gniazda  do  mocowania  narzędzi  4mm.Przyciski  do  aktywacji  
osobno do cięcia i koagulacji.Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed 
obrotem. Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006, na min.400 cykli sterylizacji ?

Odpowiedź: 
Nie. 



Pytanie 9
„Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2 poz.5
Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł.4m, wtyczka wykonanie 
jedno bolcowe standard ERB.Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4mm.Przyciski do aktywacji osobno 
do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem. 
Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006, na min.400 cykli sterylizacji ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 10
„Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2 poz.7
Czy Zamawiający dopuści kabel do szczypiec bipolarnych dł.3m lub 5m kompatybilny z aparatem ERBE ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 11
„Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2 poz.8
Czy Zamawiający dopuści kabel do szczypiec bipolarnych dł.3m lub 5m kompatybilny z aparatem  Valleylab 
?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pakiet III
Pytanie 12
„pkt.  1 – czy Zamawiający dopuści nożyczki arteoskopowe proste odgięte do góry o rozmiarze płaszcza 
3,4mm?”

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 13
„Pkt.2 – czy Zamawiający dopuści gryzak/agresor odgięty do góry o rozmiarze płaszcza 3,4mm?”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pakiet I
Pytanie 14
„Punkt nr 1. Czy Zamawiający ma na myśli giętką elektrodę argonową z oddzielnym kablem łączącym? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 15
„Punkt nr 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel monopolarny o długości 3m łączący diatermię 
z narzędziami do endoskopu? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pakiet II
Pytanie 16
„Punkt nr 1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną dzieloną, owalną, uniwersalną  
dla dzieci i dorosłych, jednorazową, powierzchnia całkowita 170cm2, powierzchnia 110 cm2, hydrożelową, 



hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, elektroda dzielona po obwodzie 
każdej z dwóch części, z pierścieniem bezpieczeństwa gwarantującym równomierny rozkład prądu ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 17
„Punkt nr 4.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym 
standardowym bez dodatkowych kolorowych oznaczeń?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 18
„Punkt nr 5.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o 
długości 4m, standardowym bez dodatkowych kolorowych oznaczeń?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 19
„Punkt nr 8.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel szczypiec bipolarnych dł. 3m lub 5m do 
aparatu Valleylab?

Odpowiedź: 
 Nie. 

Pytanie 20
„Punkt nr 12.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną kulkę, długość całkowita 
12-13,5mm?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 21
„Punkt nr 14.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczypce monopolarne izolowane anatomiczne  
bez złącza, długość końcówki roboczej 8mm?

Odpowiedź: 
Nie. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.03.2014 r.


