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         Poznań, 12.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-23/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.09.2016r. i 09.09.2016r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: “Dostawę narzędzi chirurgicznych”. 
 
Treść pytań jest następująca: 
 

I. Zamówienie częściowe nr 1- Zestaw narzędzi do laparoskopii operacyjnej 
 

1) Poz. 2,3,5,6,7: 
Prosimy o podanie nr katalogowych posiadanych przez Zamawiającego uchwytów i tubusów narzędzi 
z posiadanego przez Zamawiającego zestawu laparoskopowego RUDOLF w celu ustalenie 
kompatybilności z oferowanym przez nas sprzętem. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podaje numery katalogowe posiadanych przez Zamawiającego 
uchwytów i tubusów: Poz. 2 RS005-589, poz 3. EP113-230, poz. 5 - LP460-112, poz.6 RS110-000, 
poz. 7 – RS 110-000. 
 

2) Poz. 3.  
Prosimy o doprecyzowanie opisu: czy w wymaganej pozycji  mają być dostarczone  uszczelki do 
płaszcza trokara, jeżeli tak, to w jakich ilościach. Użyty opis „uszczelki zamienne również tylko i 
wyłącznie wielorazowego użytku dostarczane w opakowaniach zbiorczych, niesterylnych” nie określa 
ilości wymaganego asortymentu. 
  

II. Zamówienie częściowe nr 2-Zestaw narzędzi do chirurgii urazowej oraz laryngologicznej 
w operacjach pediatrycznych 

1) Poz. 1,7,8,11,13  
Prosimy o podanie dokładniejszego opisu wymaganych narzędzi, ewentualnie referencyjnego nr 
katalogowego narzędzia na podstawie którego dokonano opisu.  
Pozycje opisane w w/w punktach dają możliwość zaoferowania w każdym punkcie kilku narządzi o 
dużych różnicach cenowych. Ponadto, czy w pkt. 7. i 8. Zamawiający wymaga tego samego 
narzędzia? Podane opisy różnią się tylko określeniem „wąska”-„bardzo wąska”, jednakże podane w 
opisach wymiary są identyczne.   
 
Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ, w pozycji 7 i 8 wymagane jest to 
samo narzędzie.  
 

III. Zamówienie częściowe nr. 5 – Narzędzia mikrochirurgiczne 
Poz. 3 i 4 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aproksymatorów do naczyń 
tętniczych, czy żylnych. 
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Odpowiedź: zamawiający wymaga aproksymatorów do naczyń tętniczych.  
IV. Pytanie nr. l do zadania nr 6 

Czy Zamawiający dopuści narzędzia ortopedyczne renomowanego Niemieckiego producenta, 
równoważne do opisanych w SIWZ w punkcie (1 ,2,3): 

1. Suture Cutter - narzędzie dedykowane do obcinania nitek odpornych na rozrywanie. Długość robocza obcinaka 200 mm. 2. Suture Manipulator - narzędzie do chwytania i przeciągania nitek wyposażone w innowacyjny system przeciw przeciążeniowy instrumentu zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem elementów roboczych instrumentu. 3. Zestaw do szycia łąkotki metodą „Inside-out” tzw. dwu.rurka - zestaw składa się z 3 kaniul prowadzących dla igieł z nicią oraz elementu wypychającego igły. Możliwość uzbrajania systemu w igły z nicią monofilamentową o długim czasie wchłaniania (strefa biało-czerowna, czerwona) jak i poliestrowymi (jako wsparcie rusztowania dla strefy białej).System współpracuje z igłami 2xGR65 mm z nicią 70 cm USP 0 EP 3.5. (powszechnie dostępnymi na rynku dostarczanymi przez takich producentów nici jak J&J, Serag Wiessner, Braun, Catgut). 
 
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza. 
 
 
                                                                                                                             Zamawiający 
 
 
                     Z-ca Dyrektora  

    ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
          mgr inż. Marzena Krzymańska 
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Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


