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Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
Pismo: PZP-225/01/2015/2  Korfantów dnia: 2015-03-03 
 
 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-02-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na Dostawę narzędzi chirurgicznych 
Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Poz.37. Młotek typu Healt 600 g, dł. 220 mm śr. 35 mm rączka moletowana w środku pusta  
Czy zamawiający dopuści : Młotek typu Healt 600 g, dł. 235 mm śr. 35 mm rączka moletowana w 
środku pusta ? 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza długość narzędzia 235 mm, pozostałe parametry zgodne 
ze SIWZ. 
 
2. Poz. 38. Młotek typu Healt 800 g, dł. 225 mm śr. 40 mm rączka moletowana w środku pusta 
Czy zamawiający dopuści : Młotek typu Healt 800 g, dł. 245 mm śr. 40 mm rączka moletowana w 
środku pusta? 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza długośc narzędzia 245 mm, pozostałe parametry zgodne 
ze SIWZ. 
 
3. Poz. 151.  Hak typu MIKULICZ dł. 260 mm końcówka 95x35 mm  
Czy zamawiający dopuści:  Hak typu MIKULICZ dł. 260 mm końcówka 95x50 mm ? 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza końcówkę 95 x 50  mm, pozostałe parametry zgodne ze 
SIWZ. 
 
4. Poz. 205, 206, 207, 208 Dłuto typu CHISELS dł. 200 mm końcówka dł. 10 mm proste, Dłuto 
typu CHISELS dł. 200 mm końcówka dł. 15 mm proste, Dłuto typu CHISELS dł. 200 mm 
końcówka dł. 20 mm proste, Dłuto typu CHISELS dł. 200 mm końcówka dł. 25 mm proste 
Czy zamawiający ma na myśli Dłuto typu STILE dł. 200 mm końcówka dł. 10 mm proste,  Dłuto 
typu STILE dł. 200 mm końcówka dł. 15 mm proste, Dłuto typu STILE dł. 200 mm końcówka dł. 20 
mm proste, Dłuto typu STILE dł. 200 mm końcówka dł. 25 mm proste ? 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza nazwę STILE, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
5. Poz. 222.Odgryzacz kostny typu STILLE-LUER  dł. 230 mm 17,5 x 10,5 mm prosty 
Czy zamawiający dopuści : Odgryzacz kostny typu STILLE-LUER  dł. 220 mm 17,5 x 10,5 mm 
prosty ? 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza długość 220  mm, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
6. Poz. 228.- Poz. 230 Nożyce do drutu dł. 170 mm, Nożyce do drutu dł. 180 mm, Nożyce typu 
LOCKING dł. 150 mm ząbkowane. Czy zamawiający dopuści Kleszcze do drutu dł. 170 mm, 
Kleszcze do drutu dł. 180 mm, Kleszcze typu LOCKING dł. 150 mm ząbkowane model i 
zastosowanie identyczne inna nazwa własna producenta? 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza kleszcze do drutu, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
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7. Poz. 197 do 200. Dłuto typu LEXER FLAT dł. 220 mm końcówka dł. 10 mm, Dłuto typu 
LEXER FLAT  dł. 220 mm końcówka dł. 15 mm, Dłuto typu LEXER FLAT dł. 220 mm końcówka 
dł. 20 mm, Dłuto typu LEXER FLAT dł. 220 mm końcówka dł. 25 mm 
Czy zamawiający dopuści : Dłuto typu LEXER dł. 220 mm końcówka dł. 10 mm, Dłuto typu 
LEXER dł. 220 mm końcówka dł. 15 mm, Dłuto typu LEXER dł. 220 mm końcówka dł. 20 mm, 
Dłuto typu LEXER dł. 220 mm końcówka dł. 25  mm ? 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza nazwę LEXER, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
8. Poz. 231. Kleszcze ekstrakcyjne dł. 200 mm z zapadką z Twardą Wkładką końcówki oznaczone 
na złoto 
Czy zamawiający dopuści: Kleszcze do gięcia drutu typu EXTRACTION PLIERS  dł. 200 mm z 
zapadką z Twardą Wkładką końcówki oznaczone na złoto?  
Odpowiedź:  Tak zamawiający dopuszcza kleszcze do gięcia drutu typu EXTRACTION PILERS, 
pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
9. Poz.236 aż do 245. Dotyczy Podważka Zderkiewicza fig.0 az do Fig.9 
Czy zamawiający dopuści inna numeracje to jest:  Dotyczy Podważka Zderkiewicza fig.1 aż do 
Fig.10 Pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Tak zamawiający dopuszcza inna numerację podważek Zderkiewicza, pozostałe 
parametry zgodne ze SIWZ. 
 
10. Poz. 295. Uchwyt typu Steimanna  dł.150mm, otworem trójszczękowym do wierteł śr.6,5 mm 
Czy zamawiający dopuści: Uchwyt typu Steimanna  dł.100mm, otworem trójszczękowym do wierteł 
śr.6,35 mm? 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza długość 100 mm i średnicę 6,35 mm, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. Narzędzie nie może wymagać dodatkowego klucza. 
 
11. Poz.128. Kleszczyki typu FOERSTER-BALLENGER dł. 177 proste 
Czy zamawiający dopuści: Kleszczyki typu FOERSTER-BALLENGER dł. 175 proste? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
12. Poz. 187. Dłuto typu MINI-LAMBOTTE dł. 125 mm końcówka dł. 14 mm 
 Czy zamawiający dopuści: Dłuto typu MINI-LAMBOTTE dł. 125 mm końcówka dł. 15 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
13. Poz. 188. Dłuto typu MINI-LAMBOTTE dł. 170 mm końcówka dł. 14 mm 
Czy zamawiający dopuści: Dłuto typu MINI-LAMBOTTE dł. 170 mm końcówka dł. 15 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
14. Poz. 190. Dłuto typu LAMBOTTE dł. 240 mm końcówka dł. 15 mm 
Czy zamawiający dopuści: Dłuto typu LAMBOTTE dł. 240 mm końcówka dł. 10 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
 
15. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą wpisów/zgłoszeń do Rejestru Wyrobów 
Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania dla każdego 
wyrobu z osobna, czy też wystarczy dokument potwierdzający jakim jest Deklaracja Zgodności? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz zapis SIWZ: 
Punkt VI. 2 SIWZ: Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego: 
a) oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu - załącznik nr 8 
b) Katalogi - materiały informacyjne oferowanych produktów zawierające zdjęcia oraz szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, z nazwą producenta, opisem których pozycji formularza cenowego 
dotyczą - w języku polskim, w celu bezspornej identyfikacji wyrobu. 
Dodaje się załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu 
 



 

 
System ProPublico © Datacomp  

16. W związku z tym, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 4-5 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz zapisy SIWZ dotyczące terminu 
składania i otwarcia ofert: 
Termin składania ofert: 11.03.2015 r. godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 11.03.2015 r. godz. 10.30 
 
17. Załącznik nr 3 do SIWZ § 6 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z 
„w wysokości 5% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia“na: „w wysokości 5% wartości części zamówienia nie dostarczonego w terminie, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
18. Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 160mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza długość 160 pozostałe parametry według SIWZ. 
 
19. Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 160mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza długość 160 pozostałe parametry według SIWZ. 
 
20. Poz. 22 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o szerokości 44mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Tak, Zamawiający dopuści. Długość wymagana narzędzia 240 mm. 
 
21. Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o szerokości 8mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
22. Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 240mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
23. Poz. 29-35 Czy Zamawiający dopuści inny kolor rękojeści dla danych pozycji, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza inny kolor narzędzia jeżeli żaden z wymiarów się nie 
zmieni, a końcówka rękojeści będzie ze stali nierdzewnej do pobijania młotkiem. 
 
24. Poz. 39 Czy Zamawiający dopuści inny kolor rękojeści dla danej pozycji, pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza inny kolor narzędzia jeżeli żaden z wymiarów się nie 
zmieni, a końcówka rękojeści będzie ze stali nierdzewnej do pobijania młotkiem. 
 
25. Poz. 41-42 Czy Zamawiający dopuści inny kolor rękojeści dla danych pozycji, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza inny kolor narzędzia jeżeli żaden z wymiarów się nie 
zmieni, a końcówka rękojeści będzie ze stali nierdzewnej do pobijania młotkiem. 
 
26. Poz. 72 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 200mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści narzędzie o długości 200 mm pozostałe parametry zgodnie 
ze SIWZ 
 
27. Poz. 77 i 79 W pozycjach 77 i 79 Zamawiający podaje te same parametry, czy wynika to z 
pomyłki pisarskiej, czy jest to celowe? Czy analogicznie do pozostałych pozycji, zapis w poz. 77 
powinien dotyczyć  Trzonka do noży wymiennych nr3? 
Odpowiedź: Zamawiający przeprasza za pomyłkę piśmienniczą,  w poz. 77 chodzi o trzonek do 
noży wymiennych o dł. 120 mm nr 3, 4 3/4 ", poz. 79 pozostaje bez zmian. 
 
28. Poz. 93 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 120mm, pozostałe parametry bez zmian? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 120 mm pozostałe parametry bez 
zmian 
 
29. Poz. 95 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 120mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 120 mm pozostałe parametry bez 
zmian. 
 
30. Poz. 97 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 120mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 120 mm pozostałe parametry bez 
zmian. 
 
31. Poz. 100 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 120mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 120 mm pozostałe parametry bez 
zmian. 
 
32. Poz. 108 – 112 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie własnej PEAN FINE, co jest 
rozwiązaniem równoważnym do wymaganego przez Zamawiającego zapisu PEAN DELICATE? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza narzędzia PEAN FINE, wymagane narzędzie zgodne 
z SIWZ 
 
33. Poz. 108 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 130mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza narzędzia PEAN FINE o długości 130 mm, 
wymagane narzędzie zgodne ze SIWZ 
 
34. Poz. 128 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 180mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 180 ząbkowane, pozostałe 
parametry zgodnie ze SIWZ. 
 
35. Poz. 128 Czy Zamawiający wymaga narzędzia z rowkowaniem na części roboczej narzędzia, czy 
gładkiego? 
Odpowiedź: Narzędzie o długości 180 ząbkowane, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ. 
 
36. Poz. 129 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 250mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza narzędzie długości 250 mm pozostałe parametry według 
SIWZ. 
 
37. Poz. 130 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 250mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza narzędzie długości 250 mm pozostałe parametry według 
SIWZ. 
 
38. Poz. 131 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 250mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga długości narzędzia zgodnego  ze SIWZ. 
 
39. Poz. 131 Czy Zamawiający wymaga narzędzia z zamkiem, czy bez? 
Odpowiedź: zamawiający wymaga narzędzia z zamkiem  
 
40. Poz. 132 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 120mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga narzędzia o długości zgodnej z SIWZ. 
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41. Poz. 132 Czy Zamawiający wymaga narzędzia o części roboczej gładkiej czy rowkowanej? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga narzędzia z twarda wkładka kratkowaną reszta parametrów 
zgodna ze SIWZ. 
 
42. Poz. 133 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 150mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści narzędzie o długości 150 mm pozostałe parametry zgodnie 
ze SIWZ 
 
43. Poz. 134 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 180mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści narzędzie o długości 180 mm pozostałe parametry zgodnie 
ze SIWZ 
 
44. Poz. 137 i 138 W pozycjach 137 i 138 Zamawiający podaje te same parametry, czy wynika to z 
pomyłki pisarskiej, czy jest to celowe? 
Odpowiedź: poz. 137 Zamawiający przeprasza za pomyłkę piśmienniczą, chodzi o haczyk tępy, 
poz. 138 pozostaje bez zmian.  
 
45. Poz. 140 Czy Zamawiający w pozycji 140 może posłużyć się przykładowym numerem 
katalogowym jednej z wiodących firm lub zaprezentować zdjęcie/rysunek dla w/w narzędzia? 
Ewentualnie wyjaśnić zapis „z kulką B”. 
Odpowiedź: Zamawiający wybrał średni rozmiar kulki, lub oznaczenia B Haczyka typu LUCAE 
wiodących producentów. 
 
46. Poz. 142 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 150mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 150, wymagane narzędzie 
zgodne ze SIWZ. 
 
47. Poz. 143 – 146 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 220mm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 220, wymagane narzędzie 
zgodne ze SIWZ. 
 
48. Poz. 148 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach końcówki roboczej 45x50mm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza końcówkę 45x50 mm pozostałe parametry zgodne ze 
SIWZ. 
 
49. Poz. 149 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach końcówki roboczej 50x60mm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza końcówkę 50x60 mm pozostałe parametry zgodne ze 
SIWZ. 
 
50. Poz. 151 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach końcówki roboczej 80x35mm, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza narzędzia o końcówce 80x35 mm, wymagane 
narzędzie zgodne ze SIWZ. 
 
51. Poz. 152 Czy Zamawiający wymaga narzędzia o wyraźnie zaznaczonej (szerszej od rękojeści) 
części roboczej, czy o równej szerokości na całej długości narzędzia? (na rynku występują dwa 
wzorce haka BRUNNER) 
Odpowiedź: Końcówka narzędzia na całej długości ma być równa, rączka natomiast z otworem na 
szerszej rączce. 
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52. Poz. 153 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 120mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 120 mm, wymagane narzędzie 
zgodne ze SIWZ. 
 
53. Poz. 154 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 120mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 120 mm, wymagane narzędzie 
zgodne ze SIWZ. 
 
54. Poz. 156 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 100mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza długość 100 mm pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.   
                                                                                                                    
55. Poz. 156 Czy Zamawiający wymaga narzędzia do cięcia pierścieni z częścią tnącą rozwieraną za 
pomocą dodatkowego spustu, czy na zasadzie kleszczy (dźwigni)? 
Odpowiedź: Pytanie zadane niezgodnie z opisem narzędzia. 
 
56. Poz. 161 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 160mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 160 mm, wymagane narzędzie 
zgodne ze SIWZ. 
 
57. Poz. 162 – 165 Czy Zamawiający dla w/w pozycji może posłużyć się przykładowym numerem 
katalogowym jednej z wiodących firm lub zaprezentować zdjęcie/rysunek dla zobrazowania 
wymaganych narzędzi, ponieważ podana przez Zamawiającego nazwa własna narzędzia 
prawdopodobnie jest nazwą handlową stosowaną przez konkretnego producenta/dystrybutora? 
Ewentualnie rozszerzyć opis o dane umożliwiające identyfikację wymaganego narzędzia. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podważki kostnej standardowej o podanych parametrach. 
 
58. Poz. 166 – 167 Czy Zamawiający dla w/w pozycji może posłużyć się przykładowym numerem 
katalogowym jednej z wiodących firm lub zaprezentować zdjęcie/rysunek dla zobrazowania 
wymaganych narzędzi, ponieważ podana przez Zamawiającego nazwa własna narzędzia 
prawdopodobnie jest nazwą handlową stosowaną przez konkretnego producenta/dystrybutora? 
Ewentualnie rozszerzyć opis o dane umożliwiające identyfikację wymaganego narzędzia. 
Odpowiedź: Nie, gdyż narzędzie występuje o tej nazwie u kilku wiodących producentów. 
Podtrzymujemy zapis w SIWZ. 
 
59. Poz. 168-170 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 215mm, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza długość 215 mm, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
60. Poz. 172 i 173 W pozycjach 137 i 138 Zamawiający podaje te same parametry, czy wynika to z 
pomyłki pisarskiej, czy jest to celowe? 
Odpowiedź: poz. 172 - Zamawiający wymaga aby końcówka narzędzia miała 10 mm, poz. 173 - 
Zamawiający wymaga aby końcówka narzędzia miała 5 mm 
 
61. Poz. 174 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 270mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza długość 270 mm, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
62. Poz. 175 i 176 Czy dla w/w pozycji, Zamawiający wymaga uchwytu dmuchanego (pustego w 
środku) czy wykonanego z tworzywa? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby uchwyt był  ze stali nierdzewnej, pustej w środku. 
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63. Poz. 177 Wymagane przez Zamawiającego narzędzie występuję w dwóch wersjach – z częścią 
roboczą zagiętą do przodu oraz z częścią roboczą zagiętą do tyłu – którego rodzaju narzędzia 
wymaga zamawiający? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby łyżeczka była odgięta w przód, pozostałe parametry zgodnie 
ze SIWZ. 
 
64. Poz. 177 – 179 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 230mm, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia według SIWZ 
 
65. Poz. 188 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach końcówki 12mm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia zgodnego ze SIWZ. 
 
66. Poz. 189 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach końcówki 16mm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia zgodnego ze SIWZ. 
 
67. Poz. 190 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach końcówki 16mm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia zgodnego ze SIWZ. 
 
68. Poz. 197 – 200 Czy Zamawiający dopuści dla w/w pozycji narzędzia o nazwie własnej LEXER, 
funkcjonalnie identyczne, parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza nazwę własną LEXER, pozostałe parametry zgodne ze 
SIWZ. 
 
69. Poz. 205 – 208 Czy Zamawiający dla w/w pozycji może posłużyć się przykładowym numerem 
katalogowym jednej z wiodących firm lub zaprezentować zdjęcie/rysunek dla zobrazowania 
wymaganych narzędzi? Podana przez Zamawiającego nazwa własna narzędzia jest ogólną nazwą 
grupy narzędzi (dłuta) i możliwe, że jest nazwą handlową stosowaną przez konkretnego 
producenta/dystrybutora. Ewentualnie proszę rozszerzyć opis o dane umożliwiające identyfikację 
wymaganego narzędzia. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Dłuta STILE pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
70. Poz. 209 – 210 Czy Zamawiający dla w/w pozycji może posłużyć się przykładowym numerem 
katalogowym jednej z wiodących firm lub zaprezentować zdjęcie/rysunek dla zobrazowania 
wymaganych narzędzi? Podana przez Zamawiającego nazwa własna narzędzia jest ogólną nazwą 
grupy narzędzi (osteotomy) i możliwe, że jest nazwą handlową stosowaną przez konkretnego 
producenta/dystrybutora. Ewentualnie proszę rozszerzyć opis o dane umożliwiające identyfikację 
wymaganego narzędzia. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Osteotomu STILE pozostałe paramerty zgodne ze SIWZ. 
 
71. Poz. 212 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 175mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 175 mm, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. 
 
72. Poz. 215 Proszę o określenie, jakiego typu części chwytającej wymaga Zamawiający – 1x1, 2x1, 
2x2 (liczby te oznaczają tzw. „ząbki”, z których składa się część chwytająca wymaganego narzędzia. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga narzędzia 2x1 ząbki, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 

 
73. Poz. 215 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 180mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, parametry zgodne ze SIWZ. 
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74. Poz. 218 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 120mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 120 mm, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. 
 
75. Poz. 218 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 140mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
76. Poz. 219 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach części roboczej 18x7mm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o wymiarach 18 x 7 mm, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. 
 
77. Poz. 220 – 221 Czy Zamawiający dla w/w pozycji dopuści narzędzia o długości 240mm, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 240 mm proste, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. 
 
78. Poz. 220 – 221 Czy Zamawiający dla w/w pozycji wymaga narzędzi prostych, czy zagiętych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 240 mm proste, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. 
 
79. Poz. 222 Czy Zamawiający dla w/w pozycji dopuści narzędzia o długości 220mm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 220 mm, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. 
 
80. Poz. 228 Czy Zamawiający może sprecyzować do jakiego rodzaju (twardość, grubość) drutu, 
wymaga nożyc? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyc, kleszczy do wyginana drutu ząbkowanych delikatnych. 
 
81. Poz. 229 Czy Zamawiający może sprecyzować do jakiego rodzaju (twardość, grubość) drutu, 
wymaga nożyc? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyc, kleszczy do wyginana drutu ząbkowanych bardzo 
mocnych. 
 
82. Poz. 231 Czy Zamawiający może sprecyzować jakiego rodzaju zakończenia części roboczej 
kleszczy wymaga – ściętych na płasko, czy zaokrąglonych? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kleszczy do wyginania drutu płaskich. 
 
83. Poz. 232 Czy Zamawiający może sprecyzować do jakiego rodzaju (twardość, grubość) drutu, 
wymaga nożyc? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kleszczy do drutu miękkiego 3,0 a twardego 2,5 mm 
 
84. Poz. 233 Czy Zamawiający dopuści nożyce tnące drut do 2.0mm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia zgodnego ze SIWZ. 
 
85. Poz. 235 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 180mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 180 mm, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. 
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86. Poz. 268 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości 195mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 195 mm, pozostałe parametry 
zgodne ze SIWZ. 
 
87. Poz. 273 Zamawiający w jednej pozycji podaje trzy różne narzędzia (różna ilość ząbków). 
Prosimy o wyjaśnienie, którego rodzaju narzędzia wymaga Zamawiający lub korektę zapisu. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednej ceny dla każdej  z tych pozycji uśrednionej. 
 
88. Poz. 275 Czy Zamawiający dopuści kasetę o wymiarach 65x16mm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza kasete o wymiarach 65x16 mm 
 
89. Poz. 278 Czy Zamawiający dopuści miskę o długości 170mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga narzędzia zgodnego ze SIWZ. 

 
90. Poz. 295 Czy Zamawiający dopuści miskę o długości 160mm, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Zapytanie niezgodne z opisem narzędzia. 
 
91. Czy Zamawiający wydzieli pozycje 29-71 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty w niniejszym postępowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli z pakietu żadnych pozycji 
 
92. Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów dla narzędzi chirurgicznych w zakresie np. 5% 
od podanych wartości? W większości przypadków, różnica w wymiarach narzędzi na poziomie +/-
5%  nie wpływa na ich funkcjonalność, a podane w katalogach producentów, długości narzędzi 
różnią się w zależności od sposobu dokonywanego pomiaru. Wprowadzenie tolerancji wymiarów 
pozwoli na zaoferowanie konkurencyjnej oferty niniejszym postępowaniu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza tolerancji dla wszystkich wyrobów. Podane zapytania 
posiadają tolerancje którą dopuszcza Zamawiający, reszta wyrobów Zgodnie ze SIWZ. 
 
 
 
         Zamawiający 
 
               Wojciech Machelski 


