
                                                                                                      Poznań, 29.02.2016 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 26.02.2016r. 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 
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania: 
Szanowni Państwo, 

pakiet I: 

poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 260mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 180mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 160mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 4 i 5: Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Metzenbaum, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 160mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 220mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt dł. 120mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 260mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 



poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 260mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 48x75, dł. 255mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pincetę dł. 140mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 43: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 300mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 51: Czy Zamawiający wyaża zgodę na pokrywkę kontenera z aluminium, reszta 
parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

pakiet II: 

poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sondę dł. 320mm, reszta parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie sondy do oddzielnego pakietu? 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody  na wydzielenie sondy do oddzielnego 
pakietu. 

pakiet III:  

poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Heaney-Razak, dł. 210mm, reszta 
parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 240mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 160mm, lub 170mm, reszta 
parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

pakiet IV: 

poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 260mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 



 

poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 145mm, reszta parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik wymiary 115x45mm, reszta parametrów 
bez zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik wymiary 115x60mm, reszta parametrów 
bez zmian? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

pakiet V:  

poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 125mm, reszta parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: TAK. 

poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 180mm, reszta parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: TAK. 

 

                                                                                                            Zamawiaj ący 

                                                                                                               Z-ca Dyrektora ds. 
                                                                                                                                         Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                            mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                              /........ / 

                                                                            
 
 
Sprawę prowadzi: 
Mirosława Turzańska, 
tel. 61 8506 295 
 


