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         Poznań, 19.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-23/16 

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
ORAZ ZAPYTANIA DO SIWZ 

Dotyczy postępowania prowadzonego 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”.  
 
Prosimy o doprecyzowanie udzielonych w dniu 15 września odpowiedzi. Na naszą uwagę o 
wieloznaczności użytych opisów podali Państwo typy wymaganych przez Zamawiającego 
produktów. Jednakże parametry podanych typów znacząco odbiegają od wymagań opisanych 
w SIWZ. I tak:  
 
1. poz. 7. i 8.  podany typ (RU 5761-30/01) nie posiada systemu dźwigni, nie jest utwardzany 
wkładką węglową. Końcówka narzędzia nie jest "wąska" ("rozmiar 5mm), ani 
stożkowa.  Bardziej odpowiadające opisowi jest narzędzie tego samego producenta o nr kat 
RU5761-18/01. Czy Zamawiający dopuści narzędzie typu RU5761-18/01?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje sprostowanie do odpowiedzi z dnia 12.09.2016 i 
15.09.2016 udzielonej na to pytania o ww. pozycje jako wiążące.  
Zamawiający dopuści każde narzędzie spełniające wszystkie właściwości, parametry i 
rozmiary zgodne z SIWZ.  
2. poz. 11.  podany typ narzędzia (RU5523-23) posiada długość 230mm a nie wymaganą w 
opisie 14,5cm. Obie bransze są zagięte (w opisie ma być tylko jedna zagięta). Proponowany 
typ narzędzia nie posiada "zakończenia w postaci ostrego czubka posiadającego jeden ząbek" 
lecz ruchoma szczękę ułatwiająca zacisk na kości. Prosimy o doprecyzowanie, które 
parametry będą brane pod uwagę: te z typu narzędzia, czy z opisu w specyfikacji?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje sprostowanie do odpowiedzi z dnia 12.09.2016 i 
15.09.2016 udzielonej na to pytania o ww. pozycje jako wiążące. 
 
Zamawiający będzie brał pod uwagę narzędzia posiadające właściwości, parametry i 
rozmiary zgodne z SIWZ.  
3. poz. 13. podany typ narzędzia posiada długość 16cm. Zapis w Specyfikacji wymaga 
narzędzia 14 cm. Czy Zamawiający dopuści w Zamówieniu tolerancje w oferowanym 
sprzęcie ± 20mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje sprostowanie do odpowiedzi z dnia 12.09.2016 
udzielonej na to pytania o ww. pozycje jako wiążące. 
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Zamawiający nie dopuszcza proponowanej tolerancji i oczekuje narzędzia 
posiadającego właściwości, parametry i rozmiary zgodne z SIWZ. 
 
4. Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 12.09.2016r. 
 

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. 
 
SPROSTOWANIE Odpowiedzi: Zamawiający podaje numery katalogowe posiadanych przez 
Zamawiającego uchwytów i tubusów:  
Poz. 2 uchwyt ( rączka bez blokady ), kod : RS110-000, tubus narzędzia 5 mm, kod : RS005-000, 
Poz. 3 kompletny płaszcz trokara, kod : EP133-230,  
Poz. 5 uchwyt ( rączka z blokadą dolną ), kod : RS130-000, tubus narzędzia 5 mm, kod : RS005-
000,  
poz. 6  RS130-000,  
poz. 7 – RS 110-000. 
 

5) Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 15.09.2016r. 
 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.   
 
SPROSTOWANIE Odpowiedzi: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ, w pozycji 7 i 8 
wymagane są różne narzędzia. Muszą się one różnić końcówkami – jak w opisie SIWZ gdyż 
używane są do różnych grubości drutu oraz różnych sytuacji operacyjnych. 
   
Zamawiający podaje przykładowo numery katalogowe narzędzi, które zgodne są z opisem 
przedmiotu zamówienia, t.j.  
Poz. 1 – RU 5540-01,  
Poz. 7 – RU 5761-19,  
poz. 8 – RU 5761-20,  
Poz. 11 RU 5537-14, 
Poz. 13 – 195-130-14. Doprecyzowanie opisu : Bransze proste, żebrowane na całej długości na 
końcówce roboczej narzędzia każda z bransz zagięta półkoliście. 
 
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – pod warunkiem, 
że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze jak 
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asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by oferowane 
narzędzia spełniały wszystkie parametry, rozmiary i właściwości opisane w SIWZ. 
                                                                                                                             Zamawiający Dotyczy Pakiet III 
 

1) Czy Zamawiający w pozycji I wymaga zaoferowania optyki usznej o śr.2,0mm i 
długości roboczej 104mm, zbudowana w oparciu o system soczewek wałeczkowych, o 
kącie patrzenia 30 stopni, autoklawowalnej, z oznaczeniem kodu katalogowego, znaku 
CE, serii produkcji oraz informacji potwierdzającej autoklawowalność lecz bez 
konieczności oferowania optyki z oznaczeniami typu Data Matrix i średnicy 
kompatybilnego światłowodu? 

2) Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga zaoferowania kosza metalowego do 
sterylizacji i przechowywania mikroinstrumentów z pokrywą z rękojeścią w części 
centralnej pokrywy o wymiarach 240x240x41mm? 

3) Czy Zamawiający w pozycji 1.1 wymaga zaoferowania szpatułkę (dźwignia do 
usuwania ciał obcych) uszną ZAUFAL o dł.16 cm? 

4) Czy Zamawiający w pozycji 1.2 wymaga zaoferowania noża usznego do jamy 
bębenkowej LUCAE, część robocza bagnetowa, o dł.całkowitej 16 cm, bez wymogu 
podawania długości części roboczej? 

5) Czy Zamawiający w pozycji 1.3 wymaga zaoferowania pęsety usznej SEMKEN, 
prostej, cześć robocza fakturowana, z pinem naprowadzającym, dł. 15 cm? 

6) Czy Zamawiający w pozycji 1.4 wymaga zaoferowania rurki ssącej FRAZIER z 
przyłączem LUER, zakrzywionej, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem 
odcinającym, długość od zakrzywienia 9cm, śr.3,0mm? 

7) Czy Zamawiający w pozycji 1.5 wymaga zaoferowania kleszczyków usznych 
HARTMANN, górna bransza aktywna, dolna wzdłużnie żłobiona, obie bransze 
fakturowane poprzecznie, dł.trzonu 8,5 cm? 

8) Czy Zamawiający w pozycji 1.6 wymaga zaoferowania rurki ssącej FRAZIER z 
przyłączem LUER, zakrzywionej, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem 
odcinającym, długość od zakrzywienia 9cm, śr.2,5mm? 

9) Czy Zamawiający w pozycji 1.7 wymaga zaoferowania wziernika usznego 
HARTMANN, o śr.zew.3,0mm i śr.wew.2,0mm, chromowanego, o długości 
standardowej według wzoru HARTMANN lecz bez wymogu podawania długości? 

10) Czy Zamawiający w pozycji 1.8 wymaga zaoferowania wziernika usznego 
HARTMANN, o śr.zew.4,0mm i śr.wew.3,0mm, chromowanego, o długości 
standardowej według wzoru HARTMANN lecz bez wymogu podawania długości? 

11) Czy Zamawiający w pozycji 1.9 wymaga zaoferowania wziernika usznego 
HARTMANN, o śr.zew.5,0mm i śr.wew.4,0mm, chromowanego, o długości 
standardowej według wzoru HARTMANN lecz bez wymogu podawania długości? 

12) Czy Zamawiający w pozycji 1.10 wymaga zaoferowania wziernika usznego 
HARTMANN, o śr.zew.6,5mm i śr.wew.5,5mm, chromowanego, o długości 
standardowej według wzoru HARTMANN lecz bez wymogu podawania długości? 

 
Odpowiedź: Dotyczy 1- 12- Zamawiający dopuszcza.  
 Dotyczy Pakiet IV 
 

13) Czy Zamawiający w pozycji 1.1 wymaga zaoferowania kosza metalowego do 
sterylizacji i przechowywania mikro instrumentów z pokrywą z rękojeścią w części 
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centralnej pokrywy wraz z matą silikonową oraz dwoma uchwytami w pokrywie 
zabezpieczającymi instrumenty, o wymiarach 270x170x35mm? 

14) Czy Zamawiający w poz. 1.2 wymaga mikrokleszczyków usznych, płaskich, 
ząbkowanych z rozmiarem branszy 1,6 x 7,0 mm, uchwytami na palce, długość 
robocza 8 cm ? 

15) Czy Zamawiający w pozycji 1.3 wymaga zaoferowania raspator WULLSTEIN, lekko 
zakrzywiony, szerokość 3,2mm, dł. 16 cm? 

16) Czy Zamawiający w pozycji 1.4 wymaga zaoferowania rurki ssącej zagiętej 
FERGUSSON, nie cylindrycznej, o dł.roboczej 10 cm, z przyłączem stożkowym, 
śr.2,5mm? 

17) Czy Zamawiający w pozycji 1.5 wymaga zaoferowania rurki ssącej FRAZIER-
FERGUSSON z przyłączem LUER, zakrzywionej, z sondą oraz uchwytem na palec z 
otworem odcinającym, długość od zakrzywienia 11cm, śr.6FR? 

18) Czy Zamawiający w pozycji 1.6 wymaga zaoferowania nożyczek KNAPP, 
zakrzywionych, ostro-ostrych, delikatnych, dł.10,5 cm? 

19) Czy Zamawiający w pozycji 1.7 wymaga zaoferowania retraktora automatycznego 
WEITLANER-WULLSTEIN, ramiona lekko zakrzywione w dół, 3x3 zęby, ostre, 
szerokość rozwarcia 45mm, dł. 13 cm? 

20) Czy Zamawiający w pozycji 1.8 wymaga zaoferowania mikro kleszczyków usznych 
bez podawania nazwy własnej, łyżeczkowe, górna branasza aktywna, wym.bransz 
1,5x0,8mm i dł.trzonu 8 cm? 

21) Czy Zamawiający w pozycji 1.9 wymaga zaoferowania nożyczek do mikrochirurgii 
ucha BELLUCCI, prostych, górna barnsza aktywna, dł.bransz 5,5mm, dł.trzonu 8 cm? 

22) Czy Zamawiający w pozycji 1.11 wymaga zaoferowania haczyka usznego 
zakończonego sondą okrągłą zakrzywioną pod kątem 45 stopni, dł. 15,5 cm? 

23) Czy Zamawiający w pozycji 1.12 wymaga zaoferowania haczyka usznego 
WAGENER zakończonego sondą okrągłą delikatnie zakrzywioną o dł. 14 cm? 

24) Czy Zamawiający w pozycji 1.13 wymaga zaoferowania igły usznej typu 
WULLSTEIN, lekko zakrzywionej o dł. 16 cm? 

25) Czy Zamawiający w pozycji 1.16 wymaga zaoferowania noża usznego ROSEN, 
zakrzywionego pod kątem 45 stopni, okrągłego, śr.2,0mm, dł. 16 cm? 

26) Czy Zamawiający w poz. 1.17 wymaga kleszczy do ściskania naczyń HOUSE-
GELFOAM o rozmiarze części roboczej 16 x 12 mm i dł. narzędzia 19 cm ? 

27) Czy Zamawiający w poz. 1.18 wymaga płytki metalowej w rozmiarze 10 x 5 cm ? 
28) Czy Zamawiający w poz. 1.19 wymaga raspatora ROSEN, bagnetowego, z końcówką 

zagiętą do góry, szer. 2,5 mm, dł. 19 cm ? 
 
Odpowiedź: Dotyczy 1- 28 - Zamawiający dopuszcza.   
Dotyczy Pakiet V 
 

1) Czy Zamawiający z poz. 1 wymaga pęsety mikrochirurgicznej wykonanej ze stali 
nierdzewnej dł. całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,6 mm, uchwyt 
płaski powierzchnia chwytna karbowana ze specjalnym oznaczeniem miejsca uchwytu 
? 

2) Czy Zamawiający z poz. 2 wymaga pęsety mikrochirurgicznej wykonanej ze stali 
nierdzewnej dł. całkowita 110 mm, końcówki robocze fakturowane w technologii 
MICRO GRIP – mikro krystalicznej powłoki dla maksymalnej trwałości powłoki i 
wytrzymałości podczas ściskania, grubość powłoki 0,010 – 0,015 mm, uchwyt płaski 
powierzchnia chwytna karbowana ? 



5 
 

3) Czy Zamawiający w poz. 3 wymaga zestawu aproksymatora mikrochirurgicznego 
składającego się z : aproksymatora BIEMER o dł bransz roboczych 9 mm i rozwarciu 
5 mm, do zamykania naczyń krwionośnych o śr. 0,5 – 2,0 mm oraz szczypiec bez 
zamka do aplikacji, siła zamykania 30-40g, 0.29-0.39N ? 

4) Czy Zamawiający w poz. 4 wymaga zestawu aproksymatora mikrochirurgicznego 
składającego się z : aproksymatora BIEMER-MULLER o dł bransz roboczych 6 mm i 
rozwarciu 4 mm, do zamykania naczyń krwionośnych oraz szczypiec z zamkiem do 
aplikacji, siła zamykania 30-40g, 0.29-0.39N ? 

 
Odpowiedź: Dotyczy 1- 4 - Zamawiający dopuszcza.  
 
 
        Zamawiający 
 
                     Z-ca Dyrektora  

    ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
          mgr inż. Marzena Krzymańska 

                           / ---- /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


