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Znak sprawy ZP/220/10/19 

W sprawie: dostawy narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.  

 

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.2018.1986, 

t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I:  

Zadanie nr 2- Akcesoria do sterylizacji 

Pytanie 1: 

Poz.2) Kosz druciany o wym. 480x255x50mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 2: 

Poz.4) Kosz druciany o wym. 510x255x70mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 3:  

Poz.5) Kosz druciany o wym. 510x255x10mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4:  

Poz.9) Kosz druciany o wym. 240x255x100mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5: 

Poz.10) Kosz druciany o wym. 275x125x40mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6:  

Poz.11) Kosz druciany o wym. 480x255x100mm, pozostałe parametry bez zmian.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza wnioskowane rozmiary – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 7: 

Poz.13) Miska o wym. 110x55mm, poj. 0,4l. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8:  

Poz.14) Miska o wym. 150x75mm, poj. 1l. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 
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Wykonawca II:  

Pytanie 9:  

Załącznik nr 3 pozycja nr 11. 

Prosimy o dopuszczenie kosza z poniższego opisu: 

„Kosz stalowy wykonany z jednego kawałka blachy wyginanej laserowo, oczka w dnie powiększone ułatwiające 

migrację pary wodnej, rozmiar oczek w dnie 8mm, rozmiar kosza 485x253x106mm”.  

Oferowana wysokość kosza nieznacznie odbiega od wymaganego i nie wpływa na komfort użytkowania czy też 

funkcjonalność kosza. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca III:  

Pytanie 10: 

Część 1.1, poz. 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 180x60, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 11:  

Część 1.1, poz. 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak dł.240mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 12: 

Część 1.1, poz. 3.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz ostry lub tępy                        

dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 13:  

Część 1.1, poz. 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz dł.135mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 14: 

Część 1.2, poz. 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło nazwa własna:                       

DERF-CONVERSE, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 15: 

Część 1.2, poz. 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł.160mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza imadło o długości 160mm – pozostałe parametry bez zmian, wymagania 

zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 16: 

Część 1.2, poz. 8.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł.200mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

Pytanie 17: 

Część 1.2, poz. 9.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł.180mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 18: 

Część 1.3, poz. 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze 245mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 19: 

Część 1.3, poz. 7.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna: 

MICRO-MOSQUITO , pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 20:  

Część 1.3, poz. 8.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna: 

MICRO-MOSQUITO , pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 21: 

Część 1.3, poz. 9.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna: 

DEBAKEY , pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 22: 

Część 1.3, poz. 20.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna: 

KOCHER-OCHSNER , pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.   

Pytanie 23:  

Część 1.4, poz. 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: 

DEAVER dł.140mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 24: 

Część 1.4, poz. 5.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł.140mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ 

Pytanie 25: 

Część 1.4, poz. 8.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł.200mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 26:  

Część 1.4, poz. 11.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł.130mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 27:  

Część 1.4, poz. 15.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: 

METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ 

Pytanie 28:  

Część 1.4, poz. 16.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: 

METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ 

Pytanie 29:  

Część 1.4, poz. 17.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: 

HEGEMANN-DIETRICH dł.190mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 30:  

Część 1.4, poz. 18.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: 

HEGEMANN-DIETHRICH dł.190mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 31: 

Część 1.5, poz. 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł.100mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 32:  

Część 1.5, poz. 3.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta nazwa własna: 

KELMAN-MC PHERSON dł.100mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ  

Pytanie 33: 

Część 1.5, poz. 11.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta nazwa własna: 

GRAEFE dł.70mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ  

Pytanie 34:  

Część 1.5, poz. 12.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł.100mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ 

Pytanie 35: 

Część 1.5, poz. 13.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta nazwa własna: 

GRAEFE dł.70mm, 0,5x0,5mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 36:  

Część 1.5, poz. 14.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta nazwa własna: 

GRAEFE dł.70mm, 0,7x0,6mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 37: 

Część 1.5, poz. 17.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł.180mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 38: 

Część 1.7, poz. 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, klem dł.245mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 39: 

Część 1.7, poz. 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł.250mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 40: 

Część 1.7, poz. 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kopystka dł.125mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 41: 

Część 1.7, poz. 7.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek 120mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ 

Pytanie 42: 

Część 1.7, poz. 8.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek 215mm, pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ 

Pytanie 43: 

Część 1.7, poz. 10.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik 90x40mm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ 

Pytanie 44:  

Część 2, poz. 13.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, naczynie 11x7x5,5cm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza wnioskowane rozmiary – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 45: 

Część 2, poz. 14.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, naczynie 15x10x7,5cm, 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza wnioskowane rozmiary – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

 

 

 

 

 



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

Wykonawca IV:  

Pytanie 46:  

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 poz 1 czoper Nagahara prosty, długość końcówki ostrej 1.25 mm, 

zagięty pod kątem 60 stopni, okrągła rękojeść, długość całkowita 114 mm, stalowy? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 47:  

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 poz 2 manipulator „język węża”długość części roboczej 7 mm, długość 

całkowita 118 mm, stalowy?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 48:  

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 poz 10 pęsetę okulistyczną typu Berke o długości szczęk 27 mm,                     

z bocznym zamkiem, długość całkowita 105 mm, stalowa?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ  

Pytanie 49:  

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 poz 11 kleszczyki serrafine, ząbkowane małe 35 mm, stalowe?  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 50:  

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 12 z zadania nr 3 w celu zwiększenia ilości składanych 

ofert konkurencyjnych?  

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

Wykonawca V:  

Pytanie 51:  

Pytanie 1 zadanie nr 4 

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 nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca VI:  

Pytanie 52:  

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 

reklamacji. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 53:  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy               

w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują 

kary umowne w następującej wysokości: 
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a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia                 

w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto 

zamówionej partii wyrobów lub wartości brutto wyrobów wolnych od wad, z tym, że nie mniej niż 50 zł oraz 

nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/ niedostarczonej w terminie partii wyrobów; 

b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust 2 umowy             

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów, których 

dotyczą niedostarczone dokumenty. 

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań 

bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze 

wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

   Z poważaniem, 

DYREKTOR SPSK-2 

  podpis w oryginale 

Sprawę prowadzi: 

Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88  


