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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 2 

 

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.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 1 uchwyt skalpela o długości 12 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę za zaoferowanie uchwytu skalpela o długości  

12 cm. 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie poz. 2 skalpel chirurgiczny o szerokości 14 mm? 

Odpowiedź:  

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

 

Pytanie nr 3.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 3 nóż amputacyjny o długości 17 cm? 

Odpowiedź:  

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

 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 4 nożyczki do zaćmy o długości 7,6 cm? 
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Odpowiedź:  

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

 

Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 5 mikronożyczki o długości 11 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie mikronożyczek o długości 11 

cm. 

 

Pytanie nr 6.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz.6  nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie nożyczek chirurgicznych  

o długości 11,5 cm. 

 

Pytanie nr 7.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie poz. 8 nożyczki chirurgiczne o długości 15,5 cm?   

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie nożyczek chirurgicznych o 

długości 15,5 cm. 

 

Pytanie nr 8.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 9 nożyczki chirurgiczne o długości 16,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie nożyczek chirurgicznych o 

długości 16,5 cm. 

 

Pytanie nr 9.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 14  nożyczki chirurgiczne o długości 15,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie nożyczek chirurgicznych  

o długości 15,5 cm 

 

Pytanie nr 10.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 18 pincetę anatomiczną o długości 12,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie pincety anatomicznej o długości 

12,5 cm. 

 

Pytanie nr 11.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 22  pincetę anatomiczną o długości 12,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie pincety anatomicznej o długości 

12,5 cm. 
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Pytanie nr 12.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 26 pincetę Biemer o długości 12 cm? 

 

Odpowiedź:  

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

 

Pytanie nr 13.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 28  aproksymator o długości 6 mm? 

Odpowiedź:  

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

 

Pytanie nr 14.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 29  zacisk naczyniowy prosty o długości 30 cm? 

Odpowiedź:  

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

 

Pytanie nr 15.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 30  zacisk naczyniowy odgięty o długości 30 cm? 

Odpowiedź:  

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

 

Pytanie nr 16.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 33  kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie kleszczyków naczyniowych  

o długości 18 cm 

 

Pytanie nr 17.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  poz. 39  imadło mikrochirurgiczne Castroviejo o długości 14 

cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie imadła mikrochirurgicznego 

Castroviejo o długości 14 cm. 

 

Pytanie nr 18.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie poz. 42 imadło chirurgiczne Lawrence o długości 15 cm? 

Odpowiedź:  

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

 

Pytanie nr 19.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie poz. 47  rozwieracz powiek o długości 3 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie rozwieracza powiek o długości  

3 cm. 
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Pytanie nr 20.  

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie poz. 49 kleszcze do cięcia kości o długości 27,5 cm ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie kleszczy do cięcia kości  

o długości 27,5 cm. 

 

Pytanie nr 21.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach)  

niżej wyspecyfikowanych narzędzi, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: 

Poz.1) Uchwyt o dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.2) Skalpel o dł. ostrza 55mm i dl całkowitej 170mm, rękojeść owalna i płaska. 

Poz.3) Nóż o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.4) Nożyczki o dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.5) Mikronożyczki o dł. 100m lub 110mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.8) Nożyczki o dł. 155mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.9) Nożyczki o dł. 165mm lub 185mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.14) Nożyczki o dł. 155mm, pozostałe [parametry bez zmian. 

Poz.17) Pinceta o dł. 100mm, pozostałe [parametry bez zmian. 

Poz.19) Pinceta o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.21) Pinceta o dł. 100mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.23) Pinceta  o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.28) Aproksymator o dł. 6mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.30) Zacisk o dł. 33mm, odgięty kątowo, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.33) Kleszczyki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.37) Kleszczyki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.39) Imadło o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.40) Mikroimadło o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.42) Imadło Crile-Wood, delikatne, dł. 150mm. 

Poz.47) Rozszerzacz o dł. 60mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Poz.49) Kleszcze o nazwie Stille-Liston, identyczne z wymaganymi. 

 

Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 

dostawy z 10 dni do 42 dni kalendarzowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie narzędzi o zaproponowanych 

parametrach w pozycjach nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 33, 37, 39. W pozostałych pozycjach 

Zamawiający nie dopuszcza ww. zmian. Ponadto Zamawiający akceptuje wydłużenie terminu dostawy 

do 42 dni kalendarzowych.  

 

Pytanie nr 22.  

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Istotnych 

postanowień umowy. 
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Pytanie nr 23.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w §7 ust. 2 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Istotnych 

postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 24.  

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust 1  

Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w 

wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy, 

b) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 

ust. 1 w wysokości 0,2% ceny brutto  niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu 

umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu 

umowy 

c) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu o którym mowa §5 ust. 2, w wysokości 0,2% 

ceny brutto wadliwej części przedmiotu zamówienia określonej w ofercie Sprzedawcy, za 

każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia w którym upływa termin wymiany na 

przedmiot zamówienia właściwy lub wolny od wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

wadliwej części przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę Istotnych 

postanowień umowy. 

 

 

Z poważaniem, 

Kanclerz UWM  

dr inż. Aleksander Socha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Zawisza, mgr Łukasz Kalkowski 


