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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/09/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup narzędzi chirurgicznych oraz systemu motorowego do 
trepanacji i kraniotomii dla  SPZOZ w Sanoku 

 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
Pytanie nr 1 – dot. pakiet nr 2  
Czy Zamawiający dopuści jednostkę sterującą wg wymagań z czytelnym menu w języku angielskim 
wraz z uniwersalnym menu obrazkowym bez złącza typu intra-złącze intra zastąpione dwu kanałowym 
gniazdem, pozostałe bez zmian. 1 kpl. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 –dot. pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści kabel silnikowy zintegrowany z silnikiem- napędem szybkoobrotowym x 1 
kpl, obsługującym wszystkie oferowane nasadki: kraniotomy, trepany, kątnice? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 – dot.pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązania zawierające- 1 x prostnica extra krótka , 2 x kraniotom szybko-
obrotowy zintegrowany z osłoną opony twardej- nasadki narzędziowe instalowane na napędzie – próg 
prędkości obrotowej napędu regulowany płynnie od 100 do 75 000 obr./ min, moc powyżej 140 W, 
masa 90 g, wymiary 7,77 cm x średnica 1,65 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 –dot. pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści: tuleja osłonowa zintegrowana z osłoną opny twardej kraniotomu 2,4-3,2 
mm – nasadka narzędziowa Kraniotom obrotowy, 1 kpl? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 –dot. pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści: osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa zintegrowana z tuleją – 
2,4-3,2 – nasadka narzędziowa Kraniotom nieobrotowy, 1 kpl? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 6 –dot. pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści: Frez kraniotomu I II i II, frezy o różnych kształtach typu 
rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy/prostnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu 
wykonawcy, ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych 
prostnic i wybranych kątnic,( pasujące do wszystkich zaoferowanych kątnic) możliwość mycia 
dezynfekcji i sterylizacji zaoferowanych katnic, kraniotomów, frezy jednorazowe (do wyboru przez 
zamawiającego) – 20 szt? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 –dot. pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązania zawierające nasadkę narzędziową perforatora czaszki ze złą-
czem typu Hudson współpracujące z oferowanym napędem, próg regulowanych obrotów od 100 do 
ponad 1000 obr./min, 1 kpl 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 –dot. pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązaniu zawierające wytrzymały kontener z tworzywa ergonomicznymi 
uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, 1 kpl? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 9 –dot. pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązania zawierające pokrywę kontenera wykonanego z grubego two-
rzywa min. 2 mm grubości, system bezfiltrowy, 1 kpl? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia 

 

 
 
 

Z poważaniem 


