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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/176/2022 

Dotyczy: „Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych II dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/6/2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawę wielorazowych narzędzi chirurgicznych 

II  dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

 

Pytanie 1.         W związku z  w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się 

parametrach,  umożliwiając tym samym  złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie. 

       Pakiet Nr 1  

Lp.5 Pinceta o dł. 195 mm.  

Lp.6 Pinceta o dł. 190 mm.  

Lp.8 Imadło o dl. 240 mm.  

Lp.9 Odgryzacz o dł. 220 lub  230 mm.  

Lp.12 Skrobaczka Freer, dł. 190 mm. 

Lp.18 Haczyk Mannerfelt, pozostałe wymogi bez zmian.  

Lp.20 Haczyk o szer. 5 mm.   

Lp.21 Rozwieracz o dł. 105 mm.  

Lp.22 Pinceta Magic non stick z powierzchnią nieprzywierającą , szer. 2 mm, dł. 240 mm. 

Lp.23,24,25,26,27 Odgryzacze o  kącie zagięcia 40 st. ( odpowiednik 130 st, inny pomiar kąta).  

Lp.28 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza nieczernionego, pozostałe wymagania bez zmian lub prosimy o wyłączenie 

niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie 

wykonawców. 

Lp.30,31 Odgryzacze nieczernione, pozostałe wymagania bez zmian.  

Lp.32 i 33 Kontener jako jedna pozycja w komplecie wym. 590x290x150 mm, pokrywa w kolorze czerwonym. 

Lp.34 Kosz druciany o wym. 510x255x100 mm. 

Lp.35 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie 

konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 2.         Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy na następujący: 

1-60 dni – 10 pkt 

61-80 dni – 5 pkt.  

81-90 dni – 0 pkt. 

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny , a także ze  

względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i 

certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali 

chirurgicznej na światowych rynkach. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 



 

2 

 

 

 

Pytanie 3.    Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 32 dopuści wannę wysokości 187mm? Prośbę motywujemy chęcią  

zaoferowania stojaka do odgryzaczy kostnych typu Kerrison, który nie mieści w się w kontenerze z wanną o wymiarze  

135mm. 

                         Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

       

              

     Zatwierdził 

 

                           Wiceprezes  Zarządu  

                                                               lek. med. Urszula Marjańska 

 

    


