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Nr postępowania SZP-332-23N/2020                                      Olsztyn, dnia 27-03-2020r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:  Piezotom, narzędzia chirurgiczne, membrana 

Coll PURA, diatermia chirurgiczna        

 

 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia zapisy  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ 

 

 

 

Pytanie nr 1 
1. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IV, punkt 1, zadanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni (tj. do 28 dni)? 
2. Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień 

Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-
zagrozenia-epidemicznego) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty / uzupełnień / 
wyjaśnień / oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty 
elektronicznej. 

3. Dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 4), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c); zadanie nr 4: Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za niedotrzymanie przez 
Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy do 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za 
każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego 
pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego 
zwłoka dotyczy? 

4. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / 
asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o 
wyrobach medycznych? 

5. Dotyczy załącznika nr 2 – zadanie 4, formularz cenowy: Czy w przypadku zaoferowania 
produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na 
stosowną modyfikację formularza asortymentowo–cenowego poprzez dodanie kolejnego 
wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT? 

6. Dotyczy zapisów SIWZ, zapisów umowy, załącznika nr 2; zadanie 4, punkt 57: Czy w 
przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w 
rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów 
wymienionych w załączniku nr 2; zadanie 4 – punkt 57? Dla takiego wyrobu zostanie 
przedstawione stosowne oświadczenie? 

7. Dotyczy załącznika nr 2; zadanie 4: Czy Zamawiający dopuści do pakietu 4  urządzenie  o 
następujących parametrach: 
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1. Urządzenie do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek, integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednej końcówki 

roboczej. Do użytku w zabiegach laparoskopowych i otwartych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący  

parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. 

2. Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego – 47kHz 

3. Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze 

4. Współpraca z jednorazowymi narzędziami ultradźwiękowymi do cięcia i zamykania naczyń 

5. Wspołpraca z jednorazowymi narzędziami bipolarnymi do zamykania naczyń z nożem 

6. Współpraca z jednorazowymi narzędziami integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, 

pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie naczyń, dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu energii bipolarnej i ultradźwiękowej 

7. System wyposażony w moduł do zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie przy użyciu zintegrowanych energii bipolarnej i 

ultradźwiękowej 

8. W trybie pracy ‘zamykanie’ - funkcja ciągłego pomiaru rezystancji koagulowanej tkanki z sygnalizacją akustyczną zakończenia 

procesu 

9. Urządzenie wyposażone w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy 

10. Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur 

11. Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej 

12. Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające 

13. Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego 

14. Moc cięcia monopolarnego max  300 W 

15. Moc koagulacji monopolarnej max 200 W 

16. Moc koagulacji bipolarnej max 120W 

17. Koagulacja typu spray max 120W 

18. Częstotliwość prądu : 430kHz +- 20% 

19. Czas osiągania gotowości systemu do pracy – do 3 sekund 

20. Minimalna nastawa dla koagulacji monopolarnej – 5W 

21. Minimalna nastawa dla cięcia monopolarnego- 10W 

22. Zmiana nastaw w zakresie min- 50W – co 1 W, powyżej 50- co 5W, powyżej 100W- co 10W 

23. Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym 

24. Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: 

Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W 

25. Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku 

26. Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów:  

Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. 

wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard Erbe 

Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab,  1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm 

standard Erbe 

Jedno gniazdo 7-pinowe, standard Olympus 

27. Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego 

28. Gniazdo do podłączenia  elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych 

29. System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta 

30. Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min 30 użytkowników 

31. Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń 

endoskopowych bloku operacyjnego 

32. Wózek aparaturowy do ustawienia zestawu z blokadą kół 

 

Odpowiedź ad. pytanie nr 1 - poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  Pytania stają się bezprzedmiotowe 

w związku z tym, że oferowany sprzęt nie jest wyrobem medycznym.  Podtrzymuje się 

zapisy w SIWZ.  

 

Pytanie nr 2. Dotyczy zadania nr 2 – narzędzia chirurgiczne: 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 20-25 dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia, gdyż nie wszystkie narzędzia wymienione 

w powyższym postępowania znajdują się w magazynach producenta, a termin 

realizacji zamówienia wynosi zwykle około 4 tygodni. 

2. Dot. Poz. 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera 

sterylizacyjnego z pokrywą bio-bariera oraz w rozmiarze 580x280x160mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

3. Dot. wymagań do oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 – 

Zamawiający oczekuje narzędzi wyprodukowanych w roku 2019, przypominamy iż 

aktualnie mamy rok 2020.    W związku z powyższym większość firm produkujących 
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narzędzia chirurgiczne  posiada aktualnie na magazynie narzędzia wyprodukowane 

już w 2020r, czy Zamawiający mógłby zmienić ten zapis na: rok produkcji przedmiotu 

zamówienie  - wymagany nie starszy niż 2019. W przeciwnym razie można 

domniemywać, że narzędzia te są już wyprodukowane, leżą na półce i czekają na 

dostarczenie do Szpitala. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 1. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie terminu realizacji 

dostawy narzędzi – zad. nr 2. Termin realizacji ma wynosić do 20 dni roboczych od daty 

umowy zawartej w sprawie niniejszego zamówienia. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 2. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na 

dopuszczeniu do zaoferowania kontenera o opisanych w pytaniu wymiarach. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 3. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na 

dopuszczeniu do zaoferowania narzędzi, które zostały wyprodukowane nie  wcześniej niż w 

2017roku. Jednocześnie Zamawiający dziękuję Wykonawcy za przypomnienie, który mamy 

obecnie rok. Cenna uwaga! Dlatego Zamawiający rozszerza  ten zakres z uwagi na zachowanie 

równego dostępu i konkurencji dla szerszej grupy Wykonawców - co do ich zdolności 

produkcyjnych, jak i dla zadającego pytanie,  oraz firm o mniejszych osiągach w zbycie  i 

popularności ich produktów, które jednocześnie nie ustępują jakością swoich wyrobów,  a 

którzy z różnych przyczyn nie sprzedali swoich produktów i mają aktualnie zapasy 

magazynowe.      

 
 

Pytanie nr 3. Dotyczy zadania nr 4. 
1.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 3 
Czy Zamawiający przez możliwość rozumie dostarczenie w zestawie odsysacza dymów z pola 
operacyjnego czy jego późniejsze dokupienie? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 1. Tak, wymaga się, aby urządzenie posiadało taka funkcję.  
Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 3 
2. Czy Zamawiający opisując odsysacza dymów z pola operacyjnego stosowany w chirurgii otwartej  
i w laparoskopowej oczekuje profesjonalnego urządzenia  o dwóch niezależnych i wybieranych 
trybach pracy czy jedynie dostarczenia odpowiedniego wyposażenia do pracy w chirurgii otwartej | 
i w laparoskopowej? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 62 Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
3.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 5 
Czy z uwagi na możliwość dowolnego ustawienia diatermii tj, ustawienie półce kolumny chirurgicznej, 
wózku jezdnym, Zamawiający dopuści wysokiej klasy diatermie chirurgiczną, nieznacznie różniącą się 
wymiarami od wymaganych, tj. diatermie o wymiarach 41,5 x 21,5 x 37,5 mm?  Różnica wymiarów 
nie wpłynie na jakość pracy diatermii. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 3. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 
4.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 9 
Czy Zamawiający z uwagi na zastosowanie diatermii u dzieci, mając na uwadze najwyższy poziom 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania poparzeniom w czasie zabiegu, zmieni zapis na układa 
monitorowania z graficznym i cyfrowym wskaźnikiem stopnia przylegania elektrody? 
Układa graficzny jest najmniej czułym, zgrubnym systemem pomocniczym pomagającym stwierdzić 
status monitorowania, dopiero cyfrowa wartość  oporności przylegania elektrody pozwala potwierdzić 
bezpieczeństwo zabiegu. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 4. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 
5.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 11 
Czy Zmawiający aby zapewnić komfort obsługi i możliwość uniwersalnego podłączania elektrod 
neutralnych przeznaczonych dla różnych pacjentów (noworodki, dzieci), wymaga gniada elektrody 
neutralnej, umożliwiająco podłączenie wtyków jednopinowych i dwupinowych? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 5. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 
6.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 12 
Czy Zamawiający może doprecyzować zapis dotyczący wtyczek jednopinowych?  
Dostępne na rynku rozwiązania gniazd powalają zwykle na podłączenie: 



 

 

 

 

4 

 

 

- wtyku trzypinowego, oraz wtyków jednopinowych śr. 4mm i śr. 5mm.  
- wtyku trzypinowego, oraz wtyków jednopinowych śr. 4mm i śr. 8mm 
O który standard  wtyczek chodzi?  
Z uwagi na zapis w punkcie 11 o dwóch gniazdach monpolarnych, gniazda mogą być różne, dając 
Zamawiającemu możliwość uniwersalnego podłączania narzędzi monopolarnych. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 6. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
7.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 11 
Czy Zamawiający dla wygody obsługi, tak jak w punkcie 12 dla wtyczek narządzi monopolarnych, 
wymaga aby aparat umożliwiał na bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie 
wtyczek jednopinowych (koaksjalnum) oraz dwupinowym o rozstawie  22mm i 28,5mm, zapewniając 
możliwość uniwersalnego podłączania narzędzi bipolarnych? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 7. Nie jest wymagane, ale urządzenie może posiadać taką 

funkcję.  
8.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 19 
Z uwagi na podanie w punkcie 18 SIWZ wymogu maksymalnej mocy wymaganej dla koagulacji 
monopolarnej min. 200W, czy Zamawiający dopuści urządzenia o mniejszej mocy koagulacja 
natryskowej  tj. mocy maksymalnej min. 130W ( koagulacja natryskowa jest rodzajem koagulacji 
monopolarnej)? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 8. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
9.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 24 
Czy z uwagi na podany w punkcie 1 SIWZ wymóg automatycznego dopasowania mocy, Zamawiający 
dopuści możliwość aktywacji pęsety bipolarnej do drobnych zabiegów (tryb mikro jest właściwym dla 
określonego producenta diatermii) o regulowanym ograniczeniu mocy w zakresie 1-50W, poprzez 
ustawienie efektu z zakresu od 0,1, z możliwością jego regulacji co 0,1, zamiennie do wymogu 
regulacji mocy 0,1W-50W? Określone parametry są zapisywane w programie właściwym do danego 
zabiegu lub użytkownika. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 9. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
10.Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, zadania nr 4 Opis parametru lub funkcji wymaganej, poz. 32 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dodatkowym trybem rozszerzonego monitorowania dla 
pacjentów neonatologicznych, możliwego do zaprogramowania w programie dla noworodków lub 
aktywowanego dla takich pacjentów, zamiast opisanego prostego systemu ograniczającego moc dla 
jednego rodzaju elektrody neutralnej, przy zachowaniu warunku możliwość podłączenia do diatermii 
elektrody neutralne jednorazowego użytku dla noworodków (do 5 kg) i możliwości zapisania 
ograniczenie parametrów pracy do max. 30W w cięciu i koagulacji monopolarnej w programie 
właściwym do danego zabiegu lub użytkownika? 
Proponowane rozwiązanie dzięki obecności zaawansowanego sytemu monitorowania 
neonatologicznego w diatermii jest niezależne od rodzaju elektrody neutralnej i bezpieczniejsze od 
opisanego.  
Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. 10. Dopuszcza się, aby urządzenie posiadało taką funkcję.  
 

 

Pytanie nr 4. Dotyczy zadania nr 2. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni roboczych. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 4. Patrz pytanie nr 2 poz. 1. 

 

Pytanie nr 5. Dotyczy zadania nr 2 

1. Zadanie nr 2, poz. 1-4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości Kerrison odgięty do góry 40 st, pozostałe parametry bez zmian. 

2. Zadanie nr 2, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości, prosektor, szer. 3  mm i 5 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

3. Zadanie nr 2, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości, podważka dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

4. Zadanie nr 2, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości, rozpieracz dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian. 
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5. Zadanie nr 2, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości, rozpieracz dł. 330 mm, ostry, lub tępy, pozostałe parametry bez zmian. 

6. Zadanie nr 2, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości, respator  25 mm, lub tępy, pozostałe parametry bez zmian. 

7. Zadanie nr 2, poz. 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości, szczypce dł. 370 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

8. Zadanie nr 2, poz. 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości, kleszcze dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

9. Zadanie nr 2, poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej 

jakości, kontener bezfiltrowy wym. 587 x 279 x 146 mm, pozostałe parametry bez 

zmian. 

10. Treść SIWZ: Czy Zamawiający wymaga kodu w standardzie DATA MATRIX z 

zakodowanymi informacjami dotyczącymi numeru katalogowego, producenta, oraz 

daty produkcji. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 5 poz. 1, 2, 6, . Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
Odpowiedź ad. pytanie nr 5 poz. 3, 4, 5-ostry, 7, 8, 9, 10: dopuszcza się do zaoferowania 
narzędzi o opisanych w pytaniu wymiarach i oznaczeniu z zachowaniem pozostałych 
paramentów. 
 

 

Pytanie nr 6. Dotyczy zadania nr 2 

1. Lp.5 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 200 mm. lub odgryzacza nieczernionego o dł. 

230 mm.  

2. Lp.6 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 200 mm. lub odgryzacza nieczernionego o dł. 

230 mm. 

3. Lp.7 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 200 mm. lub odgryzacza nieczernionego o dł. 

230 mm. 

4. Lp.8 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 200 mm. lub odgryzacza nieczernionego o dł. 

230 mm. 

5. Lp.9 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 200 mm. lub odgryzacza nieczernionego o dł. 

230 mm. 

6. Lp.13 Prosimy o dopuszczenie prosektora o szer. 3,5 i 5 mm lub 4 i 4 mm.  

7. Lp.14 Prosimy o dopuszczenie podważki-skrobaczki o dł. 190 mm. 

8. Lp.16 Prosimy o dopuszczenie rozpieracza tępego, pozostałe wymagania bez zmian. 

9. Lp.17 Prosimy o dopuszczenie raspatora o szer. 25 mm i dł. 250 mm.  

10. Lp.18 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o szer. 6,0 mm.  

11. Lp.20 Prosimy o dopuszczenie szczypiec o dł. 230 mm.  

12. Lp.21  Prosimy o dopuszczenie szczypiec o dł. 350 mm. 

13. Lp.23 Prosimy o dopuszczenie kleszczy kostnych o dł. 220 mm. Prosimy o sprecyzowanie czy 

Zamawiający wymaga zaoferowania kleszczy prostych czy zagiętych. 

14. Lp.24 Prosimy o dopuszczenie kaniuli izolowanej o śr. 11 Charr. =3,7mm.  

15. Lp.25 Prosimy o dopuszczenie kontenera o wym. 590x290x150 mm z pokrywą z filtrem 

barierowym labiryntowym, na 5000 cykli sterylizacyjnych, w kontenerze kompatybilny z 

wanną kosz siatkowy, druciany ze stali nierdzewnej.  

 

Odpowiedź ad. pytanie nr 6 poz. 6, 8, 9, 10, 14 -  podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 6 poz. 1, 2, 3, 4, 5– dług. 200mm czernione, 7, 11, 12, 13- proste lub 

zgięte, 15 -    dopuszcza się do zaoferowania narzędzi i kontenera o opisanych w pytaniu 

wymiarach i cechach z zachowaniem pozostałych paramentów. 
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Pytanie nr 7. Dotyczy zadania nr 2. 

 

N° 
Pytanie DO ZADANIA NR 2 
 

1 
Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 15 rozpieracz do laminektomii typ adson dł 270 mm ostry? 
Pozostałe parametry bez zmian 
 

2 
Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 15 rozpieracz do laminektomii typ adson półostry dł 310 mm? 
Pozostałe parametry bez zmian 
 

3 
Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 17 raspator typ COBBS 25mm szerokość  dł 300 mm? 
Pozostałe parametry bez zmian  
 

4 Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 18 łyżeczkę ostrą prostą szer7,2 mm dł. 230?  

 LUB 

5 Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 18 łyżeczkę ostrą prostą szer 6,8 mm dł. 210? 

6 
Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 22 RETRAKTOR BECKMANN-EATON DO LAMINEKTOMII 
7X7 OSTRY 330 MM? Pozostałe parametry bez zmian   
 

7 
Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 23 KLESZCZE KOSTNE LUER - STILLE, DŁ. 230 MM? 
Pozostałe parametry bez zmian    
 

8 

Czy zamawiajacy dopuści w zadaniu nr 2 poz 25: KONTENER Z WANNA O WYMIARACH 600x275x138MM 
WYKONANY Z ALUMINIUM, WYPOSAZONY W TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH 
KONTENERA, Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI Z IZOLACJA TERMICZNA, POKRYWA KONTENERA 
WYKONANA Z ALUMINIUM Z z filtrem  teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli, ORAZ ZAMYKANYM 
KOSZEM Z POKRYWA  O WYMIARACH 540x240x60 , I MATA SILIKONOWA I WKLADKAMI 
SILIKONOWYMI?      
 

 

Odpowiedź ad. pytanie nr 7 poz. 1, 2, 3, 4, 5,  

Odpowiedź ad. pytanie nr 7 poz. 6, 7, 8 -    dopuszcza się do zaoferowania narzędzi i kontenera 

o opisanych w pytaniu wymiarach i cechach z zachowaniem pozostałych paramentów. 
 
 
 
 

                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 

        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


