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                        Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                  tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

 

Szczecin, 25.10.2017 r. 

Znak sprawy ZP/220/82/17 

w sprawie: dostawy narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku. 

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 

2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Zadanie nr 3 – Narzędzia Sekcyjne 

Pytanie 1: Lp.1 Prosimy o dopuszczenie noża o dł. 230 mm. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Pytanie 2: Lp.2 Prosimy o dopuszczenie noża o dł. 370 mm. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 3: Lp.3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 115 mm.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Zadanie nr 7 – Narzędzia kardiochirurgiczne do operacji tętnic wieńcowych. 

Pytanie 4: Lp. 1 Prosimy o dopuszczenie pęsety wykonanej z tytanu o dł. 210 mm.  

Odpowiedź: długość 210mm mieści się w przedziale określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 5: Lp. 2 Prosimy od opuszczenie mikroimadła wykonanego z tytanu szczęki gładkie, dł. 210 mm.  

Odpowiedź: długość 210mm mieści się w przedziale określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 6: Lp. 3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek tytanowych o dł. 185 mm.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 7: Lp. 4 Prosimy o dopuszczenie nożyczek tytanowych o dł. 185 mm. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 8: Lp. 5 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi 

złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Wykonawca II: 

Pytanie 9: czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 poz 2 pęsetę do naciągania szwów 1x2 ząbki 0.6 mm, długość 

całkowita 110 mm, stalowa?  
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Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 10: czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz 3 pęsetę do naciągania szwów, gładką, prostą. Długość 

płaszczyzny trzymającej 5mm, dla szwów 9-11, długość całkowita 85 mm, stalowa?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 11: czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz 2 tytanową prostą, gładką 1x2 ząbki 0.5 mm, długość 

całkowita 116 mm?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 12: czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz 3 pęsetę gładką prostą długość płaszczyzny trzymającej                    

6 mm, dla szwów 9-11, długość całkowita 89 mm, tytanowa?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 13: czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 2 czoper Nagahara tytanowy, zagięty pod kątem 45 st, 

końcówka o długości 1.25 mm, długość całkowita 122 mm, tytanowy?  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 14: czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 2 czoper Nagahara stalowy, zagięty pod kątem 60 st, długość 

całkowita 100 mm?  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 15: czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 3-4 sondy typu Harms o promieniu 9.0 mm, stalowe, 

pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16:  

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 5 nożyczki do kapsulotomii zagięte ostrze o długości 7 mm, długość 

całkowita 85 mm, stalowe?  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca III: 

Pytanie 17: Pakiet nr 3, poz. 1: czy zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nóż dł. 220mm                     

lub 280mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza długość 280mm, nie wymaga; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 18: pakiet nr 3, poz. 3: czy zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 110mm, 

lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza długość 110mm, nie wymaga; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 19: pakiet nr 5, poz. 5: czy zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 9,5mm, dł. 

całkowita 8,2cm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymaga parametrów zgodnych z SIWZ. 
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Wykonawca IV: 

Pytanie 20: czy zamawiający dopuści narzędzie z podłużnym okienkiem określającym nazwę producenta narzędzi                      

z boku rękojeści z indywidualnym kodem numerycznym dla każdego narzędzia określającym rodzaj narzędzia zamiast 

kolorowego kodu paskowego, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

………………………………… 

   DYREKTOR SPSK-2 


