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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn 

Do wiadomości

 uczestników postępowania

PYTANIA  I  ODPOWIEDZI 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys.
euro  na  wybór  wykonawcy  zadania:    dostawa  narzędzi  okulistycznych  ,  postępowanie
DZPZ/333/163/2018.

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Olsztynie  informuje,  iż  w  postępowaniu  o

zamówienie  publiczne  w  trybie  do  30  tys.  euro  na  realizację  zadania  :  dostawa  narzędzi

okulistycznych  , do Zamawiającego wpłynęło następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy w Pozycji nr 3 Zamawiający dopuści haczyk Sinskey o dł. całkowitej 116mm i dł końcówki: 0,15mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane wymiary, o ile narzędzie jest tytanowe. 

Pytanie nr 2:

Czy w Pozycji nr 4 Zamawiający dopuści rozwórkę rozkręcaną 14mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwórki poniżej 15 mm. 

Pytanie nr 3:

Czy w Pozycji nr 5 Zamawiający dopuści imadło o dł. całkowitej: 100mm i dł. szczęk: 8mm? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane wymiary imadła, o ile jest to narzędzie 

tytanowe.

Pytanie nr 4:

Czy w Pozycji nr 2 Zamawiający dopuści pęsetę o dł. całkowitej 110mm i dł. szczęk 8,5mm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podanych wymiarów (zamawiający wymaga 

długości tipa nie mniejszej niż 10 mm) .
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Pytanie nr 5:

Czy w Pozycji nr 6 Zamawiający dopuści pęsetę z dł. części roboczej 5mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Lub pęsetę o dł. 108mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość robocza 5 mm o ile jest to narzędzie tytanowe.

Pytanie nr 6:

Czy Pozycji nr 7 Zamawiający dopuści pęsetę z dł. części roboczej 5 lub 7mm   i dł. całkowitą: 84mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość robocza 7 mm i dł. całkowitą 84 mm. 

UWAGA! Wszystkie odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego należy traktować 

jako modyfikację treści  Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

   Irena Kierzkowska
             (Podpis osoby uprawnionej)


