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                     Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                     PUM w Szczecinie 
                     Dział Zamówień Publicznych 
                     Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                     Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13  

      

 Szczecin, dn. 24.01.2012 r. 

Znak sprawy: ZP/220/02/12 

Dotyczy: dostawy noży, trepanów, sond, kaniul, rezerwuarów oraz czoperów do specjalistycznych zabiegów 

okulistycznych  dla SPSK nr 2 PUM (postępowanie poniżej 130.000 euro). 

 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1: Czy w Zadaniach nr 1-5 Zamawiający mógłby zmniejszyć ilość wymaganych próbek do 2 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – ilość próbek zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 2: Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści nóż CRESCENT o średnicy poprzecznej 2,3mm, ostrzony                

od góry? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 nóż okulistyczny zakrzywiony typu CRESCENT o średnicy 

poprzecznej 2,0 mm, z jednostronnie ostrzoną krawędzią tnącą? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza noża o średnicy poprzecznej 2,0mm. Zamawiający dopuszcza 

jednostronnie ostrzoną krawędź tnącą. 

Pytanie 4: ZADANIE NR 2 Czy Zamawiający dopuści nóż okulistyczny zakrzywiony typu SLIT trapezoidalny                    

o średnicy poprzecznej 1,4x1,6mm z jednostronną krawędzią tnącą? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 5:  ZADANIE NR 3 Czy Zamawiający dopuści nóż okulistyczny zakrzywiony typu CRESCENT do tunelu 

twardówkowego o średnicy poprzecznej 2,25mm z jednostronną krawędzią tnącą?     

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza noża o średnicy poprzecznej 2,25mm. Zamawiający dopuszcza 

jednostronnie ostrzoną krawędź tnącą. 

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty katalogów producenta w języku angielskim?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na katalogi w języku angielskim. 

Pytanie 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył 

dostawy korzystając z usług transportowych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, fakt ten należy oznaczyć 

ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 Prawo zamówień publicznych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie 8: (zadanie nr 2) Czy Zamawiający dopuści nóż typu slit 1,7mm?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 9: (zadanie nr 3) Czy Zamawiający dopuści nóż typu Crescent 2,5mm jednostronnie ostrzony? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza noża o średnicy poprzecznej 2,5mm. Zamawiający dopuszcza jednostronnie 

ostrzoną krawędź tnącą. 

Pytanie 10: (zadanie nr 9) Czy Zamawiający dopuści czoper o długości całkowitej 135mm, dł. części roboczej 15mm, 

średnicy 0,2mm? 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.  

 

  Z poważaniem  

 
 
        ……………………………………. 
         DYREKTOR SPSK-2 PUM  
                W SZCZECINIE 


