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MSS-TZP-ZPP-26-27/19            Ostrołęka, dn. 07.10.2019r. 
 
 

Do wszystkich uczestników  
Postępowania (Wykonawców) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) na 
realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu dla Oddziału Urologicznego oraz zakup sprzętu i 
wyposażenia  dla Poradni Urologicznej w Ostrołęce” 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na 
podstawie art. 38 ustawy 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z 
tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. 
postępowaniu, jak i Zamawiającego. 
Zmianie ulega: 
 
1) Treść SIWZ rozdział VIII. Zamawiający wymaga  dołączenia następujących 

dokumentów do oferty: pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pełnomocnictwo udzielane 
jest osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu 
rejestrowego lub z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku, gdy fakt umocowania 
wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod 
określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.” 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na 
podstawie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą chwilą 
wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. 
postępowaniu, jak i Zamawiającego: 
Wniosek I  
Zapytanie 1 część 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu  pkt 4    Litrotryptor  i  pkt 5 Laser . Pozwoli to na udział 
w postępowaniu większej liczby oferentów a dzięki temu uzyskanie korzystniejszej ceny. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ. 
 
Zapytanie 2 Część 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  składanie  ofert  częściowych, podzielone na części zgodnie z 
punktami: 

1. Ureterorenoskopy 

2. Resektory 
3. Min PCNL  
4. Litrotryptor 
5. Laser 
6. Tor wizyjny dla Oddziału Urologii 
7. Tor wizyjny poradnia 
8. Cystoskopy 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ. 
 
Wniosek II  
Prosimy o dopuszczenie do postepowania przetargowego Laser Holmowy w poniższej konfiguracji 
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1. Laser urologiczny do kruszenia kamieni oraz innych procedur urologicznych, chirurgicznych jak i uro-
onkologicznych 

2. Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym 

3. Długość fali 2100 nm 

4. Moc urządzenia 35 W 

5. Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć 
danego włókna. Zamawiający ma prawo do kupowania włókien u innych producentów i laser nie 
posiada mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach. 

6. Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia o wymiarze 7 cali 

7. Częstotliwość pracy w zakresie 3-30 Hz  

8. Energia pojedynczego impulsu w zakresie 0,2- 5 J 

9. Długość impulsu zmienna w zakresie 95-1500 us 

10. Długość impulsu regulowana automatycznie przez urządzenie 

11. Wiązka naprowadzająca zielona, 532 nm  

12. Ustawianie wiązki naprowadzającej jako fali ciągłej i przerywanej, oraz ustawianie natężenia wiązki 
wprost z ekranu głównego, bez konieczności przechodzenia z ekranu głównego do opcji zmiany, bez 
konieczności przerywania pracy, lub przechodzenia do stanu standby  

13. Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia przewodowego, 
trzy-funkcyjnego 

14. Cztery różne programy fabryczne do pracy na laserze 
- litotrypsja kamieni 
- ablacja 
- koagulacja  
- Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim 
impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1500 
mikrosekund, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od 
ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji 

15. Laser podczas pracy stale i jednocześnie wyświetla na ekranie dotykowym następujące parametry:  
- typ lasera 
- długość fali,  

- grubość podłączonego włókna,  
- częstotliwość pracy,  
- energię impulsu, 
- ustawioną moc,  
- tryb pracy 
- natężenie wiązki pilotującej, 
 - stan lasera,  
 - ilość zaaplikowanych dżuli 
- ilość oddanych strzałów 

16. Laser posiada system automatycznego wykrywania włókna laserowego 

17. Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na 
wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń 

18. Automatyczne przejście w stan .nieuzbrojony" w przypadku dłuższej bezczynności lasera, 

19. Możliwość regulacji czasu oczekiwania na przejście w stan .nieuzbrojony" w przypadku bezczynności 
lasera, możliwość ustawienia różnych wartości dla różnych częstotliwości pracy 

20. Zasilanie standardowe sieciowe 230V, 10A. Przewody zasilające o długości 4 m 

21. Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 10-30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej 
mocy urządzenia, podwójny zintegrowany z urządzeniem system chłodzenia wodą i powietrzem 

22. Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego 

23. Laser posiada włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania 

24. Współpraca z włóknami o średnicy optycznej 150, oraz 800 i 1000, oraz ze wszystkimi innymi nowo 
produkowanymi w zakresie 150-1000 mikrometrów 

 AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO 

25. Wielorazowe włókno 365 μm – 3 sztuki, Włókna światłowodowe przystosowane do sterylizacji 
plazmowej lub w autoklawie 

26. Wielorazowe włókno 272 μm – 3 sztuki. Włókna światłowodowe przystosowane do sterylizacji 
plazmowej lub w autoklawie  

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl


MAZOWIECKI  SZPITAL SPECJALISTYCZNY  

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A     tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69 

     NIP 758-20-10-430      REGON 000304616 
         www.szpital.ostroleka.pl      szpitalo@szpital.ostroleka.pl  

 

 

3 

 

27. Uchwyt ręczny (głowica) do zabiegów zewnętrznych np.: kłykciny, stulejka 

28. Nożyczki 1 szt. i obieraczki do włókien laserowych 2 szt. 

29. Okulary ochronne dla długości fali 2100 nm, 3 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ. 
 
Pyt 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga  aby laser był w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 
kółka, wszystkie kółka skrętne. Zamawiający nie akceptuje rozwiązania, gdzie laser montowany jest na 
wózku jezdnym do którego jest trwale przykręcony – przymocowany. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ. 
 
Pyt 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby laser wyposażony  był w port laserowy "otwarty", 
czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna. Zamawiający ma prawo do 

kupowania włókien u innych producentów i laser nie powinien posiadać mechanizmu ograniczającego 
pracę na tych włóknach. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ. 
 
Pyt 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby laser posiadał specjalny program fabryczny do 
litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować 
w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1500 mikrosekund, program zapewnia zmniejszony 
odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu 
ze standardowym programem do litotrypsji 
 Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ. 
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