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Warszawa, 2019.09.12 

 
Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
 

Wyjaśnienia treści  SIWZ nr  1 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. €, na zakup narzędzi neurochirurgicznych oraz 
drobnego sprzętu medycznego, znak sprawy:  PN – 78/19/JP 
  
 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tj.), 
Zamawiający wyjaśnia  co następuje: 
 
Pytanie nr   1: 
pakiet 2 
Czy narzędzia mają być znakowane kodem Datą Matrix oraz  na opakowaniu, nałożony przez 
producenta, tak aby umożliwiała ona późniejszą jednoznaczną identyfikację  
w komputerowym systemie nadzoru i śledzenia narzędzi chirurgicznych, zgodnie z wymogami 
UIM (Uniqueldentification Mark). 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kodowania wszystkich narzędzi. Zamawiający dopuszcza 
narzędzia znakowane kodem Datą Matrix natomiast nie wymaga znakowania na 
opakowaniu.  
 
Pytanie nr   2: 
pakiet 2 – L.p. 3 
Czy Zamawiający dopuści: pinceta anatomiczna standard, delikatna,  długość 140 mm  
(w miejsce wymaganej długości 145mm)? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od 
wymaganego. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pincetę anatomiczną standard, delikatną, długość 
140 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ. 
 
Pytanie nr   3: 
pakiet 2 – L.p. 4 
Czy Zamawiający dopuści: pinceta chirurgiczna standard, delikatna, 1x2 ząbki, długość 140 
mm (w miejsce wymaganej długości 145mm)? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni 
się od wymaganego. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pincetę chirurgiczną standard, delikatną, 1x2 
ząbki, długość 140 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ.  
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Pytanie nr   4: 
pakiet 2 – L.p. 5 
Czy Zamawiający dopuści: uchwyt skalpela – trzonek do ostrza z centymetrową podziałką, 
długość 125 mm. (w miejsce wymaganej długości 120 mm)? Proponowane rozwiązanie 
nieznacznie różni się od wymaganego. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr   5: 
pakiet 2  – L.p. 24 
W związku z możliwością przeprowadzenia przez Zamawiającego audytu losowo wybranych  
z dostawy narzędzi w atestowanym laboratorium na potwierdzenie składu stali (na koszt 
Wykonawcy), zwracam się o podanie maksymalnej ilości narzędzi, które Zamawiający może 
przeznaczyć na wyżej wymieniony audyt oraz przewidywanego kosztu audytu dla 
pojedynczego narzędzia.  
Odpowiedź:  Zamawiający zastrzega możliwość  przeprowadzenia audytu losowo 
wybranych z dostawy narzędzi. Audyt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zostanie 
wykonany na koszt Wykonawcy, w atestowanym laboratorium w zakresie potwierdzenia 
składu stali.  Maksymalny koszt audytu nie przekroczy 2000 zł netto. Audytowi zostanie 
poddana  jedna sztuka z losowo wybranego zestawu. 
 
Pytanie nr   6: 
pakiet  4 -  poz.  1  
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający oczekuje stetoskopów internistycznych 
wyposażonych w membranę której konstrukcja pozwala dostosować się automatycznie do 
rodzaju emitowanego dźwięku tak aby poprawić jakość osłuchu, tzw. membrana 
dwutonowa? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje stetoskopów internistycznych wyposażonych  
w membranę której konstrukcja pozwala dostosować się automatycznie do rodzaju 
emitowanego dźwięku tak aby poprawić jakość osłuchu, tzw. membrana dwutonowa.  
 
Pytanie nr   7: 
pakiet  4 -  poz. 1  
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści stetoskop z przewodem jednokanałowym 
z dźwiękiem stereo co zapobiegnie mikro drganiom i tym samym zniekształceniom podczas 
osłuchu ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza stetoskop z przewodem jednokanałowym  
z dźwiękiem stereo co zapobiegnie mikro drganiom i tym samym zniekształceniom podczas 
osłuchu.  
 
Pytanie nr   8: 
pakiet 2 - Lp.1  
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 145 mm.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kleszczyki o dł. 145 mm. Pozostałe parametry 
zgodne z opisem w SIWZ. 
 
Pytanie nr   9: 
pakiet 2 - Lp.2  
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 145 mm.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nożyczki o dł. 145 mm. Pozostałe parametry 
zgodne z opisem w SIWZ. 
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Pytanie nr   10: 
pakiet 2 - Lp.6  
Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 125 mm.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nożyczki o dł. 125 mm. Pozostałe parametry 
zgodne z opisem w SIWZ. 
 
Pytanie nr   11: 
pakiet 2 - Lp.7  
Prosimy o dopuszczenie imadła Neivert o dl. 120 mm.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza imadło Neivert o dl. 120 mm. Pozostałe 
parametry zgodne z opisem w SIWZ. 
 
Pytanie nr   12: 
pakiet 2 - Lp.9  
Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Hartmann-Micro.   
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kleszczyki Hartmann-Micro. Pozostałe parametry 
zgodne z opisem w SIWZ. 
 
Pytanie nr   13: 
pakiet 2 - Lp.12  
Prosimy o dopuszczenie rozszerzacza o dł. 140 mm.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozszerzacz o dł. 140 mm. Pozostałe parametry 
zgodne z opisem w SIWZ. 
 
Pytanie nr   14: 
pakiet 2 - poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji nożyczki preparacyjne , delikatne , odgięte , typ 
Metzenbaum ( Baby ) o długości całk. 145 mm czyli różniące się o 5 mm od wymaganej  
w SIWZ dł. całk. nożyczek 140 mm i posiadające pozostałe parametry zgodne z opisem  
w SIWZ?  
Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuszcza nożyczki preparacyjne, delikatne, odgięte, typ 
Metzenbaum ( Baby ) o długości całkowitej 145 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem 
w SIWZ. 
 
Pytanie nr   15: 
pakiet 2 - poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji uchwyt skalpela / trzonek do wymiennych ostrzy no y 
chirurgicznych nr. 3 z metryczną podziałką o dł. całk. 125 mm czyli różniący się o 5 mm od 
wymaganej w SIWZ dł. całk. uchwytu 120 mm i posiadający pozostałe parametry zgodne  
z opisem w SIWZ ?   
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr   16: 
pakiet 2 - poz. 10  
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji haczyk operacyjny typ Langenbeck o wymiarze łopatki 
16 x 6 mm czyli różniący się po 1 mm od wymaganych w SIWZ wymiarach opatki haka 17 x 5 
mm i pozostałych parametrach zgodnych z opisem w SIWZ ?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza haczyk operacyjny typ Langenbeck o wymiarze 
łopatki 16 x 6 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ.  
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Pytanie nr   17: 
pakiet 2 - poz. 12  
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji retraktor-rozwieracz automatyczny do ran typ 
WEITLANER o długość całk. 130 mm czyli różniący się o 5 mm od wymaganej w SIWZ dł. całk. 
retraktora 135 mm a posiadający pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ ?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w tej pozycji retraktor-rozwieracz automatyczny do 
ran typ WEITLANER o długość całkowitej 130 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem  
w SIWZ. 
 
Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
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