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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę implantów i materiałów niezbędnych do prze-

prowadzania zabiegów operacyjnych, znak PN/19/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i 
materiałów niezbędnych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych, 
znak PN/19/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 27.09.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu XI poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny 

zagięty w rozmiarach: 21mm, 25mm, 29mm, 33mm i średnicy ostrza 
w zależności od rozmiaru: 13mm, 17mm, 20,5mm, 24,8mm, jednora-
zowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko zaopatrzo-
ne w otwór do przeciągania szwu prowadzącego, stapler wyposażony 
w: zintegrowaną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypad-
kowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu; system obrotowego 
ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia; 16 
zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym doci-
skiem tkanki i regulowana wysokością zszywek w zakresie od 1mm 
do 2,5mm; pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie 
i otwieranie staplera z opcją podwójnej prędkości? 

2. Dot. Pakietu XI poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy z 
nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii 
zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku 
do stosowania wewnętrznego, stapler wyposażony w: dwustronną 
dźwignię do wystrzelania ładunku; przycisk szybkiego zwalniania; 
wskaźnik końca linii cięcia, ruchomy ładunek zabezpieczający przed 
przypadkowym wystrzeleniem; systemy zabezpieczające zespolenie: 
łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z 
końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na dłu-
gości min. 1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni za-
pewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i 



równomierną kompresję tkanki; 64 zszywek ze stopu tytanu o wyso-
kości 3,8 ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm 
do 2mm? 

3. Dot. Pakietu XI poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści ładunki do staple-
ra liniowego z pozycji 2, dł. linii szwu 60mm, do tkanek normalnych i 
grubych, wysokość zszywki 3,8? 

4. Dot. Pakietu XI poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy z 
nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii 
zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku 
do stosowania wewnętrznego, stapler wyposażony w: dwustronną 
dźwignię do wystrzelenia ładunku; przycisk szybkiego zwalniania; 
wskaźnik końca linii cięcia; ruchomy ładunek zabezpieczający przed 
przypadkowym wystrzeleniem; systemy zabezpieczające zespolenie: 
łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z 
końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na dłu-
gości min. 1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni za-
pewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i 
równomierną kompresję tkanki; 64 zszywek ze stopu tytanu o wyso-
kości 4,5mm ułożonych w dwóch rzędach dla grubości tkanki od 
1,8mm do 2,5mm? 

5. Dot. Pakietu XI poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści ładunki do staple-
ra liniowego z pozycji 4, dł. linii szwu 60mm, do tkanek normalnych i 
grubych, wysokość zszywki 4,5mm? 

6. Dot. Pakietu XI poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy z 
nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii 
zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku 
do stosowania wewnętrznego, stapler wyposażony w: dwustronną 
dźwignię do wystrzelenia ładunku; przycisk szybkiego zwalniania; 
wskaźnik końca linii cięcia; ruchomy ładunek zabezpieczający przed 
przypadkowym wystrzeleniem; systemy zabezpieczające zespolenie: 
łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z 
końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na dłu-
gości min. 1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni za-
pewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i 
równomierną kompresję tkanki; 84 zszywek ze stopu tytanu o wyso-
kości 3,8mm lub 4,5mm ułożonych w dwóch rzędach dla grubości 
tkanki od 1mm do 1,5mm (dla zszywki 3,8mm) oraz 1,8mm do 2mm 
(dla zszywki 4,5mm)? 

7. Dot. Pakietu XI poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści ładunki do staple-
ra liniowego z pozycji 6, dł. linii szwu 80mm, do tkanek normalnych i 
grubych, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5mm? 

  



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 29.09.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.09.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający dopuszcza. 
3) Zamawiający dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie dopuszcza. 
6) Zamawiający dopuszcza. 
7) Zamawiający dopuszcza. 
 

 


