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Puszczykowo, dnia 21 września 2017 r.  

 
Szp.12/23/1/17 
 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 
 

Dostawa aspiratora ultradźwiękowego wraz z wyposażeniem 
 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 21 września 2017 r. 
 
 
Pytanie 1  
Dotyczy: Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) - 
Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek - pkt 8  
Czy Zamawiający dopuści aspirator z uchwytami pracującymi na częstotliwościach 25 i 35 kHz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aspiratora z uchwytami pracującymi na częstotliwościach 25 i 35 kHz i podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) - 
Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek - pkt 9 
Czy Zamawiający dopuści aspirator z amplitudą drgań końcówki 180µm na częstotliwości 25 kHz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aspiratora z amplitudą drgań końcówki 180µm na częstotliwości 25 kHz i podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – Parametry 
ogólne - pkt 14 i 16 
Czy Zamawiający dopuści aspirator z głowicą ultradźwiękową na stałe zintegrowaną z wielorazową końcówką 
roboczą, a nie końcówkami jednorazowymi lub przewidzianymi tylko do kilkukrotnego użycia? Oferowane  
rozwiązanie jest proste w obsłudze dla użytkownika i tańsze w eksploatacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aspiratora z głowicą ultradźwiękową na stałe zintegrowaną z wielorazową końcówką 
roboczą i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 4 
Dotyczy: Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – Parametry 
ogólne - pkt 18 i 19 
Czy Zamawiający dopuści głowice z przetwornikiem piezostrykcyjnym, niewymagającym dodatkowego chłodzenia? 
Oferowane rozwiązanie wpływa na komfort pracy użytkownika (cicha praca aspiratora w czasie zabiegu). 
Przetwornik magnetostrykcyjny jest stosowany tylko w jednym aspiratorze ultradźwiękowym na rynku i wymaga 
ciągłego chłodzenia dodatkowym obiegiem płynu (głośna praca aparatu). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aspiratora z przetwornikiem piezostrykcyjnym i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – Parametry 
ogólne - pkt 21 
Czy Zamawiający dopuści aspirator bez możliwości ustawiania „selektywności” rozdrabniania tkanek? 
W przetwornikach piezostrykcyjnych, selektywność nie musi być ustawiana, a aparat pracuje ciągle na najczulszym 
poziomie selektywności, najbezpieczniejszym dla pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aspiratora bez możliwości ustawiania „selektywności” rozdrabniania tkanek 
i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – Parametry 
ogólne - pkt 22 
Czy Zamawiający dopuści aspirator z końcówką roboczą bez otworów do redukcji chmurki płynu irygującego? Jest 
to rozwiązanie zastosowane tylko w jednym aparacie na rynku, niemające wpływu na pracę urządzenia i komfort 
pracy użytkownika 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aspiratora z końcówką roboczą bez otworów do redukcji chmurki płynu irygującego 
i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy: Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SIWZ) – 
Wyposażenie wymagane - pkt 23-27 
Czy Zamawiający dopuści aspirator ultradźwiękowy z następującym wyposażeniem: 
- głowica mikro 35 kHz dł. końcówki roboczej 35 mm w pełni wielorazowy, z kasetą do sterylizacji – szt.1 
- głowica mikro 35 kHz dł. końcówki roboczej 96-98 mm w pełni wielorazowy, z kasetą do sterylizacji – szt.1 
- jednorazowy zestaw drenów do ssania i irygacji (jednakowe dla uchwytów 25 i 35 kHz) – 50 szt. 
- jednorazowe osłony końcówek roboczych oferowanych uchwytów – 50 szt. 
Proponowane wyposażenie pozwoli na przeprowadzenie 50 zabiegów bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aspiratora ultradźwiękowego z ww. wyposażeniem i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 


