
                                                                                                  Poznań, 26.02.2016 r. 

 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań  
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.02.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego , na:„Dostaw ę narzędzi medycznych” - Znak sprawy:  AZP-381-06/16 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej 

wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej 

firmie złożenie konkurencyjnej oferty: 

Pakiet I 

Poz.1) Imadło o dł. 240mm lub 260mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.2) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.4,5) Nożyczki o dł. 260mm lub 300mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.11) Uchwyt skalpela o dł. 210mm lub 225mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.15) Kleszczyki o dł.270mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.17) Kleszczyki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.18) Kleszczyki o dł.260mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.19) Kleszczyki o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.20)  Hak 45x75mm i dł. 255mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.31) Pinceta Potts-Smith, identyczna z wymaganą. 

Poz.34) Kleszczyki o dł. 190mm lub 255mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.35,36) Skrobaczka o dł. 300mm i szer.24mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.37,38) Skrobaczka o szer. 28mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.40) Kleszcze NOTO o szer.17mm i dł. 270mm, funkcjonalnie identyczne. 

Poz.41) Kulociąg Schroeder  o tych samych parametrach. 

Poz.42,43) Kleszczyki o dł. 280mm lekko odgięte i mocno odgięte, pozostałe parametry bez 

zmian. 

Poz.47,48) Kleszczyki o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.49) Kosz druciany o wym. 510x255x100mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.50,51) Kontener jako jedna pozycja: wanna + pokrywa. 



Kontener o wym. 590x290x135mm. 

Dostępny w 5 kolorach. 

Odpowied ź: Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pakiet III 

Poz.2) Kleszczyki o dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.3) Imadło o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowied ź: Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pakiet IV 

Poz.1) Imadło o dł. 260mm lub 240mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.2) Imadło o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.6) Wziernik o wym. 115x45mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.7) Wziernik o wym. 115x60mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.8) Wziernik o wym. 155x45mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.9) Wziernik o wym. 155x60mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowied ź: Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pakiet V 

Poz.2) Nożyczki o dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.3) Nożyczki o dł. 185mm lub 165mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowied ź: Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

                                                                                                       Zamawiaj ący 
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Sprawę prowadzi: 

Mirosława Turzańska 

Tel. 61 8506 295 

 

 



 

Strona internetowa szpitala: www.szoz.pl 


