
 

 

SZP/BS 

 Warszawa, 28 lipca 2020 r. 
DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                          LICZBA STRON: 2 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych trokarów  
do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 53-W-D-07-2020. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1. 
Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 jednorazowego zestawu 
laparoskopowego składającego się z pięciu narzędzi: 
1. Dwa trokary 5-11 mm bezpieczne o długości ok 100 mm z systemem uszczelek przyjmującym 
narzędzia 5-11 mm bez konieczności używania dodatkowej redukcji, z kierunkowym metalowym 
ostrzem w kształcie litery "V" aktywującym się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara 
ostrze aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych, a następnie zostaje zablokowane  
w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych), dwustopniowy zawór do insuflatora 
pozwalający na insuflację i dusuflację, karbowana, przeźroczysta kaniula? 
2. Dwa trokary 5mm bezpieczne, o długości ok 100 mm, z kierunkowym metalowym ostrzem  
w kształcie litery "V" aktywującym się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara ostrze 
aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych, a następnie zostaje zablokowane w celu 
minimalnego ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych), karbowana, przeźroczysta kaniula? 
3. Nożyczki jednorazowe zakrzywione Metzenbauma o długości ostrzy ok 16 mm ze złączem  
do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon 5 mm obrotowy (360°), długość trzonu ok 33 cm. Zestaw 
laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość 
przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. 
Wszystkie narzędzia wymienione w punktach 1-3 są ze sobą kompatybilne i pochodzą od jednego 
producenta? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgonie z SIWZ. 

Pytanie 2. 
Poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 Jednorazowy zestaw laparoskopowy 
składający się z czterech narzędzi: 
1. Dwa trokary jednorazowe 5-11 mm bezpieczny o długości ok 100 mm z systemem uszczelek 
przyjmujących narzędzia 5-11 mm bez konieczności używania dodatkowej redukcji z kierunkowym 
metalowym ostrzem w kształcie litery "V" aktywującym się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu 
trokara ostrze aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych a następnie zostaje 

  



 

zablokowane w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych), dwustopniowy zawór 
do insuflatora pozwalający na insuflację i dusuflacj, karbowana, przeźroczysta kaniula? 
2. Dwa trokary jednorazowe 5 mm bezpieczne, o długości ok 100 mm, z kierunkowym metalowym 
ostrzem w kształcie litery "V" aktywującym się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara 
ostrze aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych a następnie zostaje zablokowane  
w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych), karbowana, przeźroczysta kaniula. 
Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu  
i łatwość przechowywania. Każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. 
Wszystkie narzędzia wymienione w punktach 1-2 są ze sobą kompatybilne i pochodzą od jednego 
producenta? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgonie z SIWZ. 

Pytanie 3. 
Poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 trokara 5-12 mm bezpiecznego  
o długości ok 100 mm uszczelek przyjmujących narzędzia 5-12 bez konieczności używania dodatkowej 
redukcji, z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery "V" aktywującym się tylko podczas 
oporu powłok (po uzbrojeniu trokara aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych  
a następnie zostaje zablokowane w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych), 
dwustopniowy zawór do insuflatora pozwalający na insuflację i desuflację, karbowana, przeźroczysta 
kaniula, każda sztuka trokara zapakowana oddzielnie, sterylnie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgonie z SIWZ. 

 

CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 


