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SAMODZIELNY PUBLICZNY                                

SZPITAL KLINICZNY                                                           

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO           

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                            

w Katowicach 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 2 

Nr sprawy: ZP-23-021UN 

 
 W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 
ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie 1 - Dotyczy zadania nr 2 pozycja a  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nożyczek prostych w rozmiarze 
14,5 cm. Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zadania nr 2. Zamawiający uznaje, że 
Wykonawca pyta o zadanie nr 1.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nożyczek 
prostych w rozmiarze 14,5cm w zadaniu nr 1 poz. a 
 
Pytanie 2 - Dotyczy zadania nr 2 pozycja b 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nożyczek zagiętych w rozmiarze 
14,5 cm. Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zadania nr 2. Zamawiający uznaje, że 
Wykonawca pyta o zadanie nr 1.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noży czek 
prostych w rozmiarze 14,5cm w zadaniu nr 1 poz. b 
 
Pytanie 3 - Dotyczy zadania nr 2 pozycja c 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nożyczek zagiętych w rozmiarze 
12,5 cm. Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zadania nr 2. Zamawiający uznaje, że 
Wykonawca pyta o zadanie nr 1.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noży czek 
zagiętych w rozmiarze 12,5cm w zadaniu nr 1 poz. C.  
 
Pytanie 4 - Zadanie 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw ostrzy z wyłączeniem ostrzy 
o rozmiarze 10A? Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania dotyczące 
rozmiarów ostrzy wedle potrzeb Zamawiającego i je podtrzymuje.  
 
Pytanie 5 - Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy do 10  dni roboczych. 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, z powodu wojny w Ukrainie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża 
zgody na wydłużenie terminu dostawy.  
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