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                                                                                         Do wiadomości  

                                                                                         wszystkich uczestników  

                                                                                         postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pt. Dostawa narzędzi chirurgicznych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego 

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu 

„Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” 

akronim – EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 

 

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie  

art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na 

otrzymane zapytania. 

 

Pytanie nr 1.  

Poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt skalpela dł. 120 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania skalpela z uchwytem o 

długości 120 mm. 

 

Pytanie nr 2.  

Poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, skalpel chir. dł. 160 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania skalpela chir. dł. 160 mm 

 

Pytanie nr 3.  

Poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 80 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania nożyczek dł. 80 mm. 
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Pytanie nr 4.  

Poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, mikronożyczki dł. 110 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania mikronożyczek dł. 110 mm. 

 

Pytanie nr 5.  

Poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 100 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania nożyczek dł. 100 mm. 

 

Pytanie nr 6.  

Poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 170, lub 180 

mm, pozstałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania nożyczek dł. 170 mm. 

 

Pytanie nr 7.  

Poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 110 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania nożyczek dł. 110 mm. 

 

Pytanie nr 8.  

Poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 140, lub 150 

mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania nożyczek dł. 140 mm. 

 

Pytanie nr 9.  

Poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 160, lub 170 

mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania nożyczek dł. 160 mm. 

 

Pytanie nr 10.  

Poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, zacisk dł. 80 mm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę parametru ze względu na istotny 

wymiar danego narzędzia.   
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Pytanie nr 11.  

Poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, aprokymator 6,0 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę parametru, który ma istotne 

znaczenie w czasie pracy z jego wykorzystaniem.  

 

Pytanie nr 12.  

Poz. 29 i poz. 30: Czy Zamawiający wymaga zacisk tytanowy czy zwykły? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż preferowanym materiałem jest stal. 

 

Pytanie nr 13.  

Poz. 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 180 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania kleszczyków dł. 180 mm. 

 

Pytanie nr 14.  

Poz. 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 180 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania kleszczyków dł. 180 mm. 

 

Pytanie nr 15.  

Poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 140 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę parametrów. 

 

Pytanie nr 16.  

Poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 155 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania imadła dł. 155 mm. 

 

Pytanie nr 17.  

Poz. 49: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 275 mm, 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę parametrów. 

  

Pytanie nr 18.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu do 30 dni od dnia zawarcia umowy, gdyż nie 

wszystkie narzędzia wymienione w powyższym postępowania znajdują się w magazynach producenta, 

a termin realizacji do zamówienia wynosi zwykle około 4-6 tygodni. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 

30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  

 

Pytanie nr 19.  

Dot. poz.4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych nożyczek tylko 

dł.80mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę za zaoferowanie nożyczek dł. 80 mm. 

 

Pytanie nr 20.  

Dot. poz.47 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej rozwórki powiek tylko 

dł.30mm zamiast 35mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wymiaru narzędzia.  

 

 

 

Z poważaniem, 

Kanclerz UWM  

dr inż. Aleksander Socha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Zawisza, mgr Łukasz Kalkowski 


