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         Poznań, 15.09.2016r. 
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. 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. 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. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. uszczelek. 
  

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. Zamawiający podaje przykładowo numery katalogowe narzędzi, które zgodne 
są z opisem przedmiotu zamówienia, t.j. Poz. 1 – RU 5540-51/17, poz. 7 – RU 5761-30/01, poz. 8 – 
RU 5761-30/01, Poz. 11 RU 5523-23, poz. 13 – RU 5518-16. Jednocześnie Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – pod warunkiem, że oferowany asortyment 
posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze jak asortyment opisany za ich 
pomocą przez Zamawiającego.  
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