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Znak sprawy 34/2018/PN                                Gdańsk, 8 czerwca 2018 r. 
 
 
 
 
L. Dz. DZP 2375/108/2018 

 
 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laparoskopowego jednorazowego i wielorazowego 
użytku. 
 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 

 
1. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 dopuszcza zaoferowanie trokara laparoskopowego znanego 

amerykańskiego producenta, oznaczonego w jego nomenklaturze jako 10 mm z wewnętrzną średnicą kaniuli 
12mm; z bezpiecznym, atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; z żebrowaną kaniulą; 
obturator wyposażony w 2 rodzaje uszczelek - uniwersalną ruchomą uszczelkę magnetyczną zapewniającą 
minimalną utratę odmy w trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących zabrudzać kamerę, odporną na 
uszkodzenia mechaniczne np. przez klipsownicę, druga uszczelka gumowa z klapkowym zaworem otwieranym 
obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; stożkowe wejście 
ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.  
 

2. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuszcza zaoferowanie trokaru laparoskopowego 12mm z bezpiecznym, 
atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; z żebrowaną kaniulą; obturator wyposażony 
w 2 rodzaje uszczelek - uniwersalną ruchomą uszczelkę magnetyczną zapewniającą minimalną utratę odmy w 
trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących zabrudzać kamerę, odporną na uszkodzenia mechaniczne 
np. przez klipsownicę, druga uszczelka gumowa z klapkowym zaworem otwieranym obrotowo dla szybkiej 
desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną 
wymianę narzędzi? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach.   
 

3. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 3 dopuszcza zaoferowanie trokaru laparoskopowego 15mm z bezpiecznym, 
atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; z żebrowaną kaniulą; obturator wyposażony 
w 2 rodzaje uszczelek - uniwersalną ruchomą uszczelkę magnetyczną zapewniającą minimalną utratę odmy w 
trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących zabrudzać kamerę, odporną na uszkodzenia mechaniczne 
np. przez klipsownicę, druga uszczelka gumowa z klapkowym zaworem otwieranym obrotowo dla szybkiej 
desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną 
wymianę narzędzi? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza produktu o ww. parametrach. 
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Zamawiający prostuje omyłkę w odpowiedziach na pytania i wnioski Wykonawców (L.Dz. DZP 
2375/108/2018) z dnia 8 czerwca 2018 r. 
 
─ Zad nr 6. Czy Zamawiający rozumie przez podaną ilość szt. klipsów pojedyncze klipsy czy opakowania 

jednostkowe tzw. kartridż zawierający 6 szt. klipsów? 
Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający rozumie przez podaną ilość sztuk pojedyncze klipsy. 

 
─ Zad nr 7. Czy Zamawiający rozumie przez podaną ilość szt. klipsów pojedyncze klipsy czy opakowania 

jednostkowe tzw. kartridż zawierający 6 szt. klipsów?  
Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający rozumie przez podaną ilość sztu pojedyncze klipsy. 
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