
 

 

 

 

 

 
 
 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
        tel. 61 841 92 94, fax 61 841 96 20    
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         Poznań, dnia 17 kwietnia 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 52/17 

 Dz.Z.P.52/ 21 /18 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 
leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia bloku 
operacyjnego 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 
treść zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ. 

Pytanie nr 1  
Część nr 11, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, płaszcz zewnętrzny 
7,9x5,2mm, owalny dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Część nr 11, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, płaszcz zewnętrzny dł. 
192mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 3 
Część nr 13, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki ginekologiczne dł. 
200mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 4 
Część nr 13, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki do otrzewnej dł. 
200mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 5 
Część nr 13, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki do otrzewnej dł. 
180mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 6 
Część nr 13, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe dł. 
180mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
 

mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl


 

 

 

 

 

 
 
 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
        tel. 61 841 92 94, fax 61 841 96 20    
       e-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl      

Pytanie nr 7 
Część nr 13, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 200mm, pozostałe 
parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 8 
Część nr 13, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, zacisk opatrunkowy dł. 
110mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 9 
Część nr 13, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak operacyjny 48x75mm, 
dł. 255mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 10 
Część nr 13, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik ginekologiczny 
100x32mm, pozostałe parametry bez zmian. Prosimy o informację czy wymagają Państwo kpl, czy szt. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 11 
Część nr 13, poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak operacyjny 30x14mm, 
dł. 225mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 12 
Część nr 13, poz. 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt skalpela dł. 120mm, 
pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 13 
Część nr 13, poz. 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kulociąg dł. 240mm, 
pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 14 
Część nr 13, poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki do opatrunków dł. 
250mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Tak. Zmawiający dokonuje zmiany w poz. 29 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 13 (Kleszczyki do opatrunków 
proste długość max. 250mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok ząbka 1,75 mm (1 szt.) 
 
Pytanie nr 15 
Część nr 13, poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, świder śr. 25mm, dł. 
165mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 16 
Część nr 13, poz. 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki do opatrunkow dł. 
270mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Tak. Zmawiający dokonuje zmiany w poz. 31 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 13 (Kleszczyki do opatrunków 
proste długość max. 270 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm (1 szt.) 
 
Pytanie nr 17 
Część nr 13, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki do opatrunków dł. 
270mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 18 
Część nr 13, poz. 37: Czy Zamawiający może podać wymagane wymiary kosza. 
Odpowiedź 
Wymiary kosza poz. 42 
Wymiary min. 480x250x90 mm 
Wymiary max. 500x270x110 mm 
 
Pytanie nr 19 
Część nr 13, poz. 38 i poz. 39: Czy Zamawiający może podać dokładniejsze informacje o wymaganym narzędziu, 
numer katalogowy, albo zdjęcie. 
Odpowiedź 
Tak. Zmawiający dokonuje zmiany w poz. 43 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 13 (Kleszczyki atrumatyczne z 
uzębieniem do przymacicza odgięte długość 220mm (1 szt.) 
 
Tak. Zmawiający dokonuje zmiany w poz. 44 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 13 (Kleszczyki atrumatyczne z 
uzębieniem do przymacicza odgięte długość 240mm (1 szt.) 
 
Pytanie nr 20 
Część nr 13, poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki atraumatyczne dł. 
230mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 21 
Część nr 13, poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki atraumatyczne dł. 
260mm, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Załącznik do wyjaśnień stanowi:   

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 13  – po zmianach 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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