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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOZENIA OFERTY CENOWEJ  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wybór dostawcy 

wyrobów medycznych jednorazowego użytku 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące 

zapytania: 

 

Dotyczy części nr 1 

 

1. Czy dopuścicie Państwo w części nr 1 w pozycji nr 1 trokar z ostrzem liniowym, jednorazowego 

użytku. Rozmiar 5 mm, składający się z obturatora z osłonką zabezpieczającą ostrze/ z podwójnym 

wskaźnikiem zabezpieczenia, wzrokowym i dźwiękowym/ i zewnętrznie żłobionej przeźroczystej 

kaniuli, ułatwiającej stabilizację w powłokach. Wyposażony w kranik do insuflacji i desulfacji. 

Możliwość całkowitego rozdzielenia kaniuli od obturatora ułatwiająca usunięcie preparatu i desulfację 

poprzez ustawienie odpowiedniej pozycji kranika. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 1 

trokarów z ostrzem liniowym o podanych powyżej parametrach. 

 

2. Czy dopuścicie Państwo w części nr 1 w pozycji nr 2 trokar z ostrzem liniowym, jednorazowego 

użytku. Rozmiar 11 mm, składający się z obturatora z osłonką zabezpieczającą ostrze/ z podwójnym 

wskaźnikiem zabezpieczenia, wzrokowym i dźwiękowym/ i zewnętrznie żłobionej przeźroczystej 

kaniuli, ułatwiającej stabilizację w powłokach. Wyposażony w kranik do insuflacji, desulfacji i 

blokady przypływu gazu. Możliwość całkowitego rozdzielenia kaniuli od dodatkowej uszczelki 

ułatwiająca usunięcie preparatu i szybką desulfację poprzez ustawienie odpowiedniej pozycji kranika. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 2 

trokarów z ostrzem liniowym o podanych powyżej parametrach. 

 

3. Czy dopuścicie Państwo w części nr 1 w pozycji nr 3 trokar z ostrzem liniowym jednorazowego 

użytku, rozmiar 12 mm sterylny, składający się z grota i żebrowanej kaniuli, ułatwiającej stabilizacje 

w powłokach oraz zintegrowaną redukcję umożliwiającą pracę z narzędziami o średnicy ramienia w 

zakresie 5-12  mm, posiadający osłonę zabezpieczającą ostrze . 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 3 

trokarów z ostrzem liniowym o podanych powyżej parametrach. 

 

4. Czy Zamawiający w części 1 poz. 1 dopuszcza zaoferowanie trokaru laparoskopowego optycznego 

do stosowania również metodą tradycyjną, znanego amerykańskiego producenta, 5mm z bezpiecznym, 

atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; z żebrowaną kaniulą; obturator 

wyposażony w 2 rodzaje uszczelek - uniwersalną ruchomą uszczelkę zapewniającą minimalną utratę 

odmy w trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących zabrudzać kamerę, odporną na 

uszkodzenia mechaniczne np przez klipsownicę, druga uszczelka z klapkowym zaworem otwieranym 

obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; stożkowe 

wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 1 

trokarów o podanych powyżej parametrach pod warunkiem zaoferowania trokarów z ostrzem 

liniowym. 

 

5. Czy Zamawiający w części 1 poz. 2 dopuszcza zaoferowanie trokara laparoskopowego optycznego 

do stosowania również metodą tradycyjną, 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 lub gładką 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 z klapkowym zaworem 

otwieranym obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; 

możliwość całkowitego rozdzielenia kaniuli od uszczelki ułatwiająca usunięcie preparatu i szybką 

desulfację; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 2 

trokarów o podanych powyżej parametrach pod warunkiem zaoferowania trokarów z ostrzem 

liniowym. 

 

6. Czy Zamawiający w części 1 poz. 3 dopuszcza zaoferowanie trokaru laparoskopowego optycznego 

do stosowania również metodą tradycyjną, znanego amerykańskiego producenta, 12mm z 

bezpiecznym, atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; z żebrowaną lub 

gładką 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 z klapkowym zaworem otwieranym obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych 
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preparatów z pola operacyjnego; możliwość całkowitego rozdzielenia kaniuli od uszczelki ułatwiająca 

usunięcie preparatu i szybką desulfację; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 3 

trokarów o podanych powyżej parametrach pod warunkiem zaoferowania trokarów z ostrzem 

liniowym. 

 

Dotyczy części nr 2 

 

7. Czy Zamawiający w części 2 wydzieli poz. 2,3? Wydzielenie pozwoli nam na złożenie oferty na 

oryginalne klipsy Hem-o-lok amerykańskiego producenta, o najwyższej jakości i konkurencyjnej 

cenie w stosunku do zamienników. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.  

 

 

 

 

                                                                               DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA  
             SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE 

          Irena Kierzkowska 
                ……………………………….. 

 

                 ( Podpis osoby uprawnionej ) 

 

                                                                                                           

 

                          


