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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy narzędzi 
zabiegowych wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1) Wydziela: 

- z Pakietu Nr 7 poz. 10 i tworzy z niej Pakiet Nr 7A 

- z Pakietu Nr 11 poz. 30-33 i tworzy z nich Pakiet Nr 11A 

- z Pakietu Nr 16 poz. 9-11 i tworzy z nich Pakiet Nr 16A 
- z Pakietu Nr 16 poz. 12-15 i tworzy z nich Pakiet Nr 16B 

- z Pakietu Nr 20 poz. 21 i tworzy z niej Pakiet Nr 20A 
- z Pakietu Nr 21 poz. 10-13 i tworzy z nich Pakiet Nr 21A 
- z Pakietu Nr 22 poz. 21 i tworzy z niej Pakiet Nr 22A 
- z Pakietu Nr 22 poz. 22-23 i tworzy z nich Pakiet Nr 22B 

- z Pakietu Nr 23 poz. 21-28 i tworzy z nich Pakiet Nr 23A 
- z Pakietu Nr 23 poz. 29-30 i tworzy z nich Pakiet Nr 23B 

- z Pakietu Nr 25 poz. 49 i tworzy z niej Pakiet Nr 25A 
2) Dodaje Pakiet Nr 28 - Narzędzia do bronchofiberoskopu Pentax 

3) W Załączniku Nr 1 do SIWZ:   
- w Pakiecie Nr 2 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr 

katalog BH 833R Aesculap” zastępuje się zapisem „Moynihan nr katalogowy BH 833R 
Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 2 poz. 9 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr 
katalog BJ 070R Aesculap  ” zastępuje się zapisem „Lawrence nr katalogowy BJ 070R 
Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 2 poz. 10 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr 
katalog BJ 081R Aesculap” zastępuje się zapisem „Overholt nr katalogowy BJ 081R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 3 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze 
nr katalog BH 645R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr 
katalogowy BH 645R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 4 poz.1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Grabie tępe 
nr katalog BT 224R  Aesculap” zastępuje się zapisem „Grabie ostre nr katalogowy BT 224R  
Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 4 poz. 11 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Korcang 
prosty nr katalog BM 861R Aesculap” zastępuje się zapisem „Deshamp (igła do ligatury) nr 
katalogowy BM 861R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 5 poz. 1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pęseta 
koagulacyjna nr katalog BD 156R Aesculap” zastępuje się zapisem „Pęseta anatomiczna nr 
katalogowy BD 156R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 5 poz. 10 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze 
nr katalog BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr 
katalogowy BH 647R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 5 poz. 23 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Igła z 
kulką nr katalog 07-56851 Rebstock” zastępuje się zapisem „Igła z kulką 1,2x80 mm lub 1,4x80 
mm” 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

 

S
tr

o
n

a
2

 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 5 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Divale nr 
katalog BF 122R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze Foerster-Ballenger nr katalogowy 
BF 122R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr 
katalog BJ 067R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Oshaughnessy nr katalogowy 
BJ 067R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr 
katalog BJ 043R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Rumel nr katalogowy BJ 043R 
Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr 
katalog BJ 111R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Overholt nr katalogowy BJ 
111R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 24 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klemy 
nerkowe nr katalog BC 616R Aesculap” zastępuje się zapisem „Nożyczki Tőnnis-Adson nr 
katalogowy BC 630R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 25 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Nożyczki 
preparacyjne nr katalog BC 271W Aesculap” zastępuje się zapisem „Nożyczki preparacyjne 
Metzenbaum nr katalogowy BC 271R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 32 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
krzywe nr katalog BH 961R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Schnidt nr 
katalogowy BH 961R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 33 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
krzywe nr katalog BH 337R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Spencer Wells nr 
katalogowy BH 337R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 49 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Kleszcze 
do usuwania kamieni żółciowych nr katalog EB 239R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze 
do usuwania kamieni żółciowych Tübinger-Modell nr katalogowy EB 239R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 6 poz. 53 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Igła z 
kulką nr katalog 07-56851 Rebstock” zastępuje się zapisem „Igła z kulką 1,2x80 mm lub 1,4x80 
mm” 

- w Pakiecie Nr 7 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Moskitki 
18.5cm nr katalog BH 261R Aesculap” zastępuje się zapisem „Nissen nr katalogowy BH 199R 
Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 8 poz. 4 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Wkład do 
graspera o nr katalog 33310 AF Storz” zastępuje się zapisem „Imadło średnica 5 mm, długość 36 
cm nr katalogowy 26 173 SC Storz” 

- w Pakiecie Nr 8 poz. 4 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis 
„3” zastępuje się zapisem „1” 

- w Pakiecie Nr 8 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Uchwyt 
plastikowy nr katalog 33.153 Storz” zastępuje się zapisem „Instrument do zamykania powięzi nr 
katalogowy 26 173 AM Storz” 

- w Pakiecie Nr 8 poz. 6 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis 
„3” zastępuje się zapisem „2” 

- w Pakiecie Nr 8 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Elektroda 
koagulacyjna preparacyjna hakowa, monopolarna, średnica 5 mm długość 36 cm o nr katalog 
25775 UF Storz” zastępuje się zapisem „Elektroda koagulacyjna preparacyjna hakowa, 
monopolarna, średnica 5 mm długość 36 cm o nr katalog 26775 UF Storz” 

- w Pakiecie Nr 8 poz. 9 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Uchwyt 
plastikowy o nr katalog 35151 Storz” zastępuje się zapisem „Kosze do transportu, sterylizacji i 
przechowywania optyk laparoskopowych; długość 46 cm, szerokość 8 cm” 

- w Pakiecie Nr 8 poz. 10 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis 
„1” zastępuje się zapisem „2” 
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- w Pakiecie Nr 8 poz. 11 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Redukcja 
11/5mm 30103 RE 2 szt + gwóźdź piramidalny” zastępuje się zapisem „Redukcja 11/5mm 30103 
RE  Storz” 

- w Pakiecie Nr 8 poz. 11 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis 
„1” zastępuje się zapisem „2” 

- w Pakiecie Nr 8 w Załączniku Nr 1 wykreśla się poz. 15 
- w Pakiecie Nr 8 w Załączniku Nr 1 wykreśla się poz. 16 
- w Pakiecie Nr 9 poz. 2 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Trzonek do 

skalpela nr katalog BB 084 Aesculap” zastępuje się zapisem „Trzonek do skalpela nr katalogowy 
BB 084R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 9 poz. 3 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
proste 15 mm nr katalog BH 124R Aesculap” zastępuje się zapisem „Cairns 150 mm nr 
katalogowy BH 124R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 9 poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze 
dł 200mm nr katalog BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner 
długość 200 mm nr katalogowy BH 647R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 9 poz. 13 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze 
dł 200mm nr katalog BH 805R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Rochester-
Carmalt długość 200 mm nr katalogowy BH 805R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 9 poz. 14 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „łyżka 
bumma dł 39.5mm nr katalog ER 612R Aesculap” zastępuje się zapisem „Łyżka Recamier 
długość 39.5 mm nr katalogowy ER 612R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 10 poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze 
nr katalogowy BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr 
katalogowy BH 647R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 5 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicz 
nr katalog BH 645R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalog 
BH 645R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 17 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays 
185mm krótki nr katalog BJ 015R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze 185 mm krótkie nr 
katalogowy BJ 015R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 18 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays 210 
mm długi nr katalog BJ 081R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Overholt 210 mm 
długie nr katalogowy BJ 081R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 19 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays 
270mm długi nr katalog BJ114R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Overholt 270 
mm długie nr katalogowy BJ114R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 20 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
krótkie zagięte nr katalog BH 111R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Halsted 
Mosquito krótkie zagięte nr katalogowy BH 111R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 21 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
krótkie proste nr katalog BH 110R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Halsted 
Mosquito nr katalogowy BH 110R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 22 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
długie proste 250mm nr katalog BH 812R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu 
Roberts długie proste 250 mm nr katalogowy BH 812R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 25 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Zapinki 
średnio długie 135mm nr katalog BF 444R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klem Overholt nr 
katalogowy BJ 081R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 11 poz. 25 w kolumnie czwartej Załącznika Nr 1 „Ilość na okres 12 miesięcy” - zapis 
„8” zastępuje się zapisem „6” 
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- w Pakiecie Nr 11 poz. 28 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
krzywe nr katalog BJ 055R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Mixter nr 
katalogowy BJ 055R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 12 poz. 21 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze 
nr katalog BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr 
katalogowy BH 647R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 13 poz. 4 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany nr 
katalog BH 134R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kelly nr katalogowy BH 134R 
Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 13 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze 
nr katalog BH 645R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr 
katalogowy BH 645R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 13 poz. 16 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Martin 
nr katalog EL 735R Aesculap” zastępuje się zapisem „Doyen nr katalogowy EL 628R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 13 poz. 18 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klamra 
do spięcia narzędzi nr katalog 491R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klamra do spięcia 
narzędzi nr katalogowy BF 491R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 13 poz. 19 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klamra 
do spięcia narzędzi nr katalog  493R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klamra do spięcia 
narzędzi nr katalogowy BF 493R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 15 poz. 2 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Hays nr 
katalog BJ 103R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Gemini nr katalogowy BJ 103R 
Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 15 poz. 4 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Nożyczki 
naczyniowe nr katalog BC 245R Aesculap” zastępuje się zapisem „Nożyczki De Bakey nr 
katalogowy BC 657R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 15 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Mikulicze 
nr katalog BH 647R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalog 
BH 647R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 16B (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 

„Nazwa produktu” - zapis „Śrubokręt nr katalogowy 79.30.15 Medicon” zastępuje się zapisem 
„Śrubokręt sześciokątny o długości 20 cm i szerokości 2,5 mm, nr katalogowy 790.30.15 
Medicon” 

- w Pakiecie Nr 17 poz. 3 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pęsety 
chirurgiczne nr katalog HB 291R Aesculap” zastępuje się zapisem „Pęsety chirurgiczne Hudson 
nr katalogowy MB 291R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 17 poz. 9 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
zakrzywione nr katalog BM 109R Aesculap” zastępuje się zapisem „Mikro Halsted długość 125 
mm, nr katalogowy BH 109R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 17 poz. 10 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
zakrzywione nr katalog BH 167R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Crile nr 
katalog BH 167R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 17 poz. 11w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Kochery 
nr katalogowy BH 664R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 
katalogowy BH 646R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 17 poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Haki 
farabefa nr katalog BT 004R Aesculap” zastępuje się zapisem „Haki typu Ragnell nr katalogowy 
BT 004R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 18 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany nr 
katalog BH 167R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Crile, długość 160 mm, nr 
katalogowy BH 167R Aesculap” 
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- w Pakiecie Nr 18 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Kocher nr 
katalog BH 664R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 
katalogowy BH 646R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 19 poz. 5 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pean nr 
katalog BH 109R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Micro-Halsted długość 125 
mm nr katalogowy BH 109R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 19 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Kocher nr 
katalog BH 664R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 
katalogowy BH 646R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 20 poz. 6 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Haki 
farabefa nr katalog BT 004R Aesculap p” zastępuje się zapisem „Haki typu Ragnell nr 
katalogowy BT 004R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 20 poz. 11 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany 
moskity nr katalog BH 167R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Crile nr 
katalogowy BH 167R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 20 poz. 12 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Koher 
prosty nr katalog BH 664R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kocher Ochsner długość 200 mm, 
nr katalogowy BH 646R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 20 poz. 19 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Luer nr 
katalog FO 407R Aesculap” zastępuje się zapisem „Odgryzacz typu Friedmann nr katalogowy 
FO 407R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 21 poz. 1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pancz 
artroskopowy podgięty w górę 15°, szer 2.6 mm nr katalog 911011 Biomet” zastępuje się zapisem 
„Pancz artroskopowy podgięty w górę 15°, szerokość 2.6 mm nr katalogowy 9110011 Biomet” 

- w Pakiecie Nr 22 poz. 8 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Peany nr 
katalog BH 198R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Fuchsig nr katalogowy BH 
198R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 22 poz. 19 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klamra 
do spinania narzędzi nr katalog FB 491R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klamra do spinania 
narzędzi nr katalog BF 491R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 22 poz. 20 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Klamra 
do spinania narzędzi nr katalog FB 493R Aesculap” zastępuje się zapisem „Klamra do spinania 
narzędzi nr katalogowy BF 493R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 23 poz. 7 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pean nr 
katalog BH 198R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze typu Fuchsig nr katalogowy BH 
198R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 23 poz. 17 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Luer nr 
katalog FO 457R Aesculap” zastępuje się zapisem „Odgryzacz typu Bane Hartmann nr 
katalogowy FO 457R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 27 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 

„Nazwa produktu” - zapis „Dłuto półokrągłe na drewnianej rączce nr katalog 40.0186 ChM” 
zastępuje się zapisem „Dłuto Lexter półokrągłe na drewnianej rączce, długość 275 mm, 
szerokość 15 mm,  nr katalog 40.0186 ChM” 

- w Pakiecie Nr 24 poz. 1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Pean BH 
161R Aesculap” zastępuje się zapisem „Kleszcze Leriche długość 150 mm, numer katalogowy 
BH 161R Aesculap” 

- w Pakiecie Nr 25A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 49 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 

„Nazwa produktu” - zapis „Nożyczki do przecinania zaciskacza pępowiny wielokrotnego użytku 
Richter 30.2386 ChM” zastępuje się zapisem „Nożyczki do przecinania zaciskacza pępowiny z 
jednym ostrzem o szerokości 10 mm, całkowita długość narzędzia 125 mm” 

- w Pakiecie Nr 27 poz. 1 w kolumnie drugiej Załącznika Nr 1 „Nazwa produktu” - zapis „Rama nr 
katalogowy UL 7622-01031 wg Firmy Urlich Medical” zastępuje się zapisem „Rama nr 
katalogowy UL 7622-0131 wg Firmy Urlich Medical” 
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4)   W treści SIWZ: 
− w pkt I SIWZ zapis o treści „Termin realizacji: - dostawa narzędzi zabiegowych wielorazowego 

użytku, o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 – do 56 dni od daty złożenia zamówienia” 

zastępuje się zapisem o treści „Termin realizacji: - dostawa narzędzi zabiegowych wielorazowego 

użytku, o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 – do 60 dni od daty złożenia zamówienia” 

− w pkt III.2 SIWZ zapis o treści „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

dopuszcza natomiast składanie ofert równoważnych w zakresie Pakietów Nr 1-26 oraz Pakietu Nr 27 

poz. 1-5 – o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z parametrami asortymentu 

wskazanego w Załączniku Nr 1 SIWZ.” zastępuje się zapisem o treści: „Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert wariantowych dopuszcza natomiast składanie ofert równoważnych w 

zakresie Pakietów Nr 1-26 (z wyłączeniem poz. 23 w Pakiecie Nr 5, pozycji 53 w Pakiecie Nr 6, poz. 

49 w Pakiecie Nr 25A) oraz Pakietu Nr 27 poz. 1-5 – o parametrach technicznych i użytkowych 

zgodnych z parametrami asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 SIWZ.” 

− w pkt III.4 SIWZ zapis o treści „Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 27 pakietów.” 

zastępuje się zapisem o treści „Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 28 pakietów 
(liczba części: 39).” 

− w pkt V SIWZ zapis o treści: „Dla Pakietów Nr 1 – 27” zastępuje się zapisem o treści „Dla 

Pakietów Nr 1 – 28” 

− w pkt VI.b) SIWZ zapis o treści „za termin dostawy 46-56 dni kalendarzowych od daty złożenia 

zamówienia – 0 punktów” zastępuje się zapisem o treści „za termin dostawy 46-60 dni 

kalendarzowych od daty złożenia zamówienia – 0 punktów” 

− w pkt XIV.1 SIWZ zapis o treści „Dostawy  przedmiotu  zamówienia   realizowane będą  loco  

magazyn  Zamawiającego na  koszt i  ryzyko  Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty  

obowiązywania umowy, każdorazowo w  ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający 

będzie zgłaszał  zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie 

zamówienie Zamawiającego w okresie do ………. (nie więcej niż 56 dni kalendarzowych) dni 

kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia ujętego w 

Pakiecie Nr 1-27 Wykonawca dostarczy instrukcje używania w języku polskim” zastępuje się 
zapisem o treści: „Dostawy  przedmiotu  zamówienia   realizowane będą  loco  magazyn  

Zamawiającego na  koszt i  ryzyko  Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty  obowiązywania 

umowy, każdorazowo w  ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał  

zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie 

Zamawiającego w okresie do ………. (nie więcej niż 60 dni kalendarzowych) dni kalendarzowych od 

daty złożenia zamówienia. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1-28 

Wykonawca dostarczy instrukcje używania w języku polskim” 

− w Formularzu Ofertowym pkt IV.3 zapis o treści „Deklarowany termin realizacji zamówienia 

…….. (wpisać ilość dni, nie więcej niż 56) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia” 

zastępuje się zapisem o treści „Deklarowany termin realizacji zamówienia …….. (wpisać ilość dni, 

nie więcej niż 60) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia” 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania puncha 

artroskopowego o średnicy 2,7 mm, podgięty w górę o 15
0
, jako rozwiązanie równoważne? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania puncha 

artroskopowego o średnicy 3,4 mm, podgięty w górę o 15
0
, jako rozwiązanie równoważne? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania puncha 

artroskopowego o średnicy 3,4 mm, zagięty w lewo pod kątem 90
0
, jako rozwiązanie równoważne? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania puncha 

artroskopowego o średnicy 3,4  mm, zagięty w prawo  pod kątem 90
0
, jako rozwiązanie równoważne? 
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5. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przeszywacza 

z cięgnem zewnętrznym,  zagięty w lewo, bez zamka, o długości całkowitej 253 mm i długości części 

roboczej 162 mm, jako rozwiązanie równoważne? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przeszywacza 

z cięgnem zewnętrznym,  zagięty w prawo, bez zamka, o długości całkowitej 253 mm i długości 

części roboczej 162 mm, jako rozwiązanie równoważne? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przeszywacza 

z cięgnem zewnętrznym,  zagięty w górę pod kątem 30
0
, bez zamka, o długości całkowitej 254 mm, 

jako rozwiązanie równoważne? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania manipulatora 

węzłów z uchwytem w postaci rączki używanej do przepychania węzłów o średnicy 3,17 mm i 

długości 204 mm, jako rozwiązanie równoważne? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania haczyka 

artroskopowego, o długości końcówki 3-5 mm, z podziałką,  o długości całkowitej 235 mm, jako 

rozwiązanie równoważne? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 do 27. Zgodnie z normami DIN zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

dopuszczenie tolerancji rozmiarów narzędzi +/-5%. 

11. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 10. Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia takiej samej igły 

iniekcyjnej tylko 16,5 G i długości 330 mm.. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 8. Prosimy o dopuszczenie narzędzi laparoskopowych w dł. 300 mm zamiast 

360 mm. 

13. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy zamawiający dopuści piłę i ostrze Satterlee o długości 31 cm? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy zamawiający dopuści odgryzacz Stille-Luer, wygiety o dł. 22 cm?  

15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy zamawiający dopuści Kleszcze kostne Stille-Luer o dł. 27 cm?  

16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4. Czy zamawiający dopuści pilnik o dł. 24 cm?  

17. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9, Pakietu Nr 3 poz. 13, Pakietu Nr 7 poz. 8, Pakietu Nr 12 poz. 20, 
Pakietu Nr 13 poz. 12, Pakietu Nr 19 poz. 2, Pakietu Nr 20 poz. 13, Pakietu Nr 22 poz. 13, 
Pakietu Nr 23 poz. 16. Czy zamawiający dopuści korcangi o dł. 25 cm?  

18. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10, Pakietu Nr 3 poz. 14, Pakietu Nr 4 poz. 17, Pakietu Nr 7 poz. 9, 
Pakietu Nr 9 poz. 17, Pakietu Nr 10 poz. 19, Pakietu Nr 11 poz. 27, Pakietu Nr 12 poz. 23, 
Pakietu Nr 13 poz. 12, Pakietu Nr 14 poz. 9, Pakietu Nr 15 poz. 9, Pakietu Nr 17 poz. 13, 
Pakietu Nr 18 poz. 12, Pakietu Nr 19 poz. 10, Pakietu Nr 20 poz. 20, Pakietu Nr 23 poz. 18. Czy 

zamawiający dopuści Klamrę Bunt o dł. 12 cm?  

19. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8. Czy zamawiający dopuści kleszczyki Moynihan o dł. 23 cm?  

20. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4, Pakietu Nr 7 poz. 4, Pakietu Nr 10 poz. 8, Pakietu Nr 12 poz. 16, 
Pakietu Nr 13 poz. 9. Czy zamawiający dopuści imadło o dł. 20 cm?  

21. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5, Pakietu Nr 4 poz. 4, Pakietu Nr 7 poz. 2, Pakietu Nr 13 poz. 7, 
Pakietu Nr 15 poz. 3, Pakietu Nr 17 poz. 7, Pakietu Nr 19 poz. 3, Pakietu Nr 20 poz. 8. Czy 

zamawiający dopuści nożyczki Lexer o dł. 16 cm?  

22. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8, Pakietu Nr 11 poz. 5, Pakietu Nr 13 poz. 6. Czy Zamawiający 

dopuści kleszczyki Kocher  o dł. 18 cm?  

23. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści hak o długości 21,5 cm?  

24. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści końcówkę do ssaka o długości 27 cm?  

25. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9 i 10. Czy Zamawiający dopuści igły Deshamp o dł. 21 cm?  

26. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści Korcangi o dł. 20 cm? Minimalna różnica 

w długości nie zmniejsza walorów użytkowych. 

27. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści hak Senn-Miller o dł. 17 cm? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7, Pakietu Nr 12 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści nożyczki 

Lexer,wygiete o dł. 16 cm?  
29. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 9, Pakietu Nr 12 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści imadło Mayo-

Hegar TC o dł. 24 cm?  

30. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści łyżkę  BUMMA  w rozmiarze 40mm/28 

cm?  
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31. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści Korcangi Ulrich o dł. 25 cm?  

32. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 17 Czy Zamawiający klemy okienkowe o dł. 25 cm? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści łyżkę okienkową głęboką o wymiarze 8 

mm?  

34. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści świder o dł. 17 cm?  

35. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści kulociąg Schrodera podwójny o dł. 24 

cm?  

36. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pean prosty o dł. 18 cm?  

37. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści Imadło Mayo-Hegar o dł. 16 cm?  

38. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści Metzenbaum-Fino o dł. 15 cm?  

39. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4, Pakietu Nr 20 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści haki 2 zębne, ostre 

o dł. 16 cm?  

40. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści haki 3 zębne, tępe o dł. 16 cm?  

41. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7, Pakietu Nr 18 poz. 5, Pakietu Nr 20 poz. 7. Czy Zamawiający 

dopuści nożyczki Toennis-Adson o dł. 18 cm? 

42. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 8, Pakietu Nr 19 poz. 9, Pakietu Nr 20 poz. 9. Czy Zamawiający 

dopuści imadło de Bakey TC o dł. 16 cm?  

43. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 6. Czy zamawiający dopuści łyżeczkę Williger o wymiarach 

5,4mm/175 mm?  

44. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści haki czterozębne, ostre o dł. 16 cm?  

45. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści hak Ragnell o wymiarach 8x4/15x5,5 i dł. 

14 cm?  

46. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści elewator dwustronny o/t o dł. 18 cm? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę Williger o wymiarach 

3,8mm/17,5 cm?  

48. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę Schede fig. 000 o wymiarach 

2,4mm/17cm? 

49. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.: 10, 11, 12, Pakietu Nr 23 poz.: 12, 13. Czy Zamawiający dopuści haki 

o dł. 21,5 cm?  

50.  Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści hak powłojowy o wymiarach 40x20mm/ 

22 cm długości? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści kościotrzymacz Lane z zamkiem o dł. 33 

cm? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Jansen o dł. 17 cm? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści podważke Lange-Hohmann o wymiarach 

24mm/25 cm? 

54. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści podważke Hohman o wymiarach 

33mm/29cm? 

55. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Leksell o dł. 23 cm? 

56. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Saenger o dł 27 cm? 

57. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 46. Czy zamawiający dopuści nożyczki IRIS o dł. 11 cm? 

58. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 49. Czy zamawiający dopuści nożyczki o dł. 15 cm? 

59. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. XIV.8 SIWZ. Prosimy o wydłużenie terminu wymiany 

wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad do 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

60. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. XIV.14b SIWZ. Prosimy o zmniejszenie kar umownych 

do 0,1%  wartości zareklamowanych bądź niezrealizowanych części zamówienia 

61. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11. Korncang prosty BM 861 Aesculap – pod tym nr kat. wskazany jest 

inny instrument niż „korncang”. Proszę o podanie właściwej nazwy i nr katalogowego. 

62. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 24. Klemy nerkowe BC 616 – pod tym nr kat. wskazany jest inny 

instrument niż „klemy nerkowe”. Proszę o podanie właściwej nazwy i nr katalogowego. 

63. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 3. Pęseta chirurgiczna MB 291 – nie istnieje taki nr kat. Proszę o 

podanie numeru prawidłowego. 
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64. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na Luer 220mm, reszta parametrów 

bez zmian? 

65. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 270mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

66. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 240m, reszta parametrów 

bez zmian? 

67. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 200mm, reszta parametrów 

bez zmian? 

68. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

69. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek 120mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

70. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikulicze 180mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

71. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 270mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

72. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na grabie 220mm, reszta parametrów 

bez zmian? 

73. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

74. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na końcówkę do ssania 270mm, 

reszta parametrów bez zmian? 

75. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9 i poz. 10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na deshamp 210mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

76. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

77. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek 120mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

78. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

79. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 180mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

80. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klem 180mm, reszta parametrów 

bez zmian? 

81. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na deshamp 210mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

82. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 265mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

83. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

84. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 80x65mm, reszta parametrów 

bez zmian? 

85. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na divale 250mm, reszta parametrów 

bez zmian? 

86. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6 i poz. 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na hays 230mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

87. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 10 i poz. 12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek 215mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

88. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę 300mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

89. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na końcówkę ssącą 270mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

90. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 19 i poz. 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na deshamps 210mm, 
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reszta parametrów bez zmian? 

91. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klemy 230mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

92. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 170mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

93. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

94. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 29. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 280mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

95. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 32. Czy Zamawiający wyraża zgodę na peany 190mm, reszta parametrów 

bez zmian? 

96. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 33. Czy Zamawiający wyraża zgodę na peany 180mm, reszta parametrów 

bez zmian? 

97. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 38. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 180mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

98. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 39. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 200mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

99. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 270mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

100. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

101. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 43 i poz. 44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamry 290mm, 

reszta parametrów bez zmian? 

102. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 47. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klemy 240mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

103. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 48. Czy Zamawiający wyraża zgodę na sondę 310mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

104. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 49. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze 260mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

105. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 50. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze 300mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

106. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

107. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 200mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

108. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7. Czy Zamawiający może potwierdzić, że nr. kat. BH261R jest 

właściwy? 

109. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na korcang 270mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

110. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

111. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę o śr. 1,5mm dł. 330 lub 

450mm, reszta parametrów bez zmian? 

112. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3 i poz. 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na peany 140mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

113. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę 160mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

114. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 140mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

115. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 260mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

116. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klemy 250mm, reszta 

parametrów bez zmian? 
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117. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

118. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 6 i poz. 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 170mm, 

reszta parametrów bez zmian? 

119. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 200mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

120. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 240mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

121. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klemy 250mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

122. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120m, reszta 

parametrów bez zmian? 

123. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na trzonek 210mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

124. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę 160mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

125. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na mikulicz 180mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

126. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 260mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

127. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 220mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

128. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 140mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

129. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 240mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

130. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na peany 220mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

131. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapinki 130mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

132. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na klamrę 120mm, reszta 

parametrów bez zmian? 

133. Dotyczy Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie 

pełnych opisów produktów wymaganych przez Zamawiającego, wraz zpodaniem wymaganych 

parametrów. W niektórych pozycjach asortymentowych, pomiędzy podanymi przez Zamawiającego 

numerami katalogowymi, a opisami występują znaczne rozbieżności. Ponadto katalogi firmy 

Aesculap nie są ogólno dostępne, co uniemożliwia poprawne przygotowanie i złożenie oferty. 

134. Dotyczy Pakietów Nr 1 - 27. Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/-10% dla wymaganych 

produktów? 

135. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1 do 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 

21 poz. 1 do 9 jako odrębne zadanie. 

136. Dotyczy Pakietów Nr 1 - 27. Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/-0,5 cm dla długości 

narzędzi? 

137. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi 

i nazwach własnych - Kleszcze Liston Stille, dł. bez zmian.  

138. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi 

i nazwach własnych -Hak Volkmann, pozostałe parametry bez zmian.  

139. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm, pozostałe wymagane parametry bez zmian. 

140. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi 

i nazwach własnych -Nożyczki o dl. 180 mm. 

141. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi 

i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 240 mm.  
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142. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi 

i nazwach własnych -Nożyczki Lloyd-Davis, zakrzywione, dł. 300 mm.  

143. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9.  Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi 

i nazwach własnych -Kleszczyki Overholt-Geisendoerfer, dł. 270 mm.  

144. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach narzędzi 

i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.  

145. Dotyczy Pakietu Nr 3  poz. 12. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Haczyk o wym. 9x10 mm i dł. 160 lub o wym. 7x80 i dł. 160 mm.  

146. Dotyczy Pakietu Nr 3  poz. 13. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.  

147. Dotyczy Pakietu Nr 3  poz.14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm. 

148. Dotyczy Pakietu Nr 4  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Grabie o wym. 10x18 mm i dł. 210 mm.  

149. Dotyczy Pakietu Nr 4  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.  

150. Dotyczy Pakietu Nr 4  poz. 8. Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego 

pakietu. 

151. Dotyczy Pakietu Nr 4  poz.  9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Deschamps prawy, dł. 200 mm.  

152. Dotyczy Pakietu Nr 4  poz.  10. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Deschamps lewy, dł. 200 mm. 

153. Dotyczy Pakietu Nr 4  poz.  11. Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. Pod podanym 

przez Zamawiającego nr katalogowym występuje elastyczna igła do ligatury o dł. 230 mm a nie 

koracng prosty. Prosimy o dopuszczenie igły do ligatury elastycznej o dł. 200 mm.  

154. Dotyczy Pakietu Nr 4  poz. 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Haczyk o wym. 7x9 i 19x5,5mm.  

155. Dotyczy Pakietu Nr 4  poz. 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra  o dł. 120 mm.  

156. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Potts-Smith utwardzana, dł. 180 mm.  

157. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 160 mm.  

158. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 11. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.  

159. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 14.  Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Potts-Smith dł. 190 mm.  

160. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klem o dł. 190 mm.  

161. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 18. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Deschamps prawy, dł. 200 mm.  

162. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 19. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.  

163. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 22. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.    

164. Dotyczy Pakietu Nr 5  poz. 23. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Igła z kulką o śr. 1,0 x 80mm lub 1,2x80 mm lub 1,4, x 80 mm.  

165. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Hak o wym. 80x65 mm i dł. 255 mm.  

166. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Hak o wym. 50x155 mm.  

167. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka o wym. 94x83 mm. 
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168. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Hak US-Army o wym. łyżek 23x15 i 37 15, 28x15 i 40x15 , dł. 210 

mm.  

169. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Foerster o dł. 240 mm.  

170. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze O’Shaugnessy o dł. 200 mm.  

171. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Rumel o dł. 230 mm.  

172. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Overholt o dł. 265 mm.  

173. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 12. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Trzonek o dł. 205 mm.  

174. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Pęseta o dł. 300 mm.  

175. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Potts-Smith o dł. 200 mm.  

176. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 18. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Końcówka ssąca o dł. 270 mm, końcówka ssąca o śr. 5 mm. 

177. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 19. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Deschamps prawy, dł. 200 mm. 

178. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 20. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Deschamps lewy, dł. 200 mm. 

179. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 21. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Igła do ligatury elastyczna o dł. 200 mm.  

180. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 22. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klem o dł. 230 mm.  

181. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 24. Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. Pod podanym 

przez Zamawiającego nr katalogowym występują nożyczki Nelson-Metzenbaum, zakrzywione o dł. 

250 mm a nie klemy nerkowe . Prosimy o dopuszczenie nożyczek Nelson-Metzennaum, 

zakrzywionych o dł. 260 mm. 

182. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 26. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 170 mm.  

183. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 27. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.  

184. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 28. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 260 mm.  

185. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 29. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 300 mm.  

186. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 32. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dl. 190 mm.  

187. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 33. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 180 mm.  

188. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 38. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 180 mm.  

189. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 38. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 200 mm. 

190. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 42. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

191. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 46. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klemy o dł. 230 mm.  

192. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 47. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klemy o dł. 235 mm.  
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193. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 48. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Sonda o dł. 300 mm.  

194. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 49. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Desjardins, fig. 2,dł. 230 mm.  

195. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 51. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze o dł. 270 mm.  

196. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 52. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze o dł. 280 mm  

197. Dotyczy Pakietu Nr 6  poz. 53. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Igła z kulką o śr. 1,0 x 80mm lub 1,2x80 mm lub 1,4, x 80 mm. 

198. Dotyczy Pakietu Nr 7  poz. 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.  

199. Dotyczy Pakietu Nr 7  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 200 mm.  

200. Dotyczy Pakietu Nr 7  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Halsted Adson o dł. 180 mm lub Heiss o dł. 210 mm.  

201. Dotyczy Pakietu Nr 7  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.  

202. Dotyczy Pakietu Nr 7  poz.  9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

203. Dotyczy Pakietu Nr 7  poz. 10. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Igła punkcyjna końcówka robocza 1,2 mm, dł. robocza 330 mm.  

204. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Grasper  3- częściowy, śr. 5, mm rozbieralny (wkład,  tubus, uchwyt), 

bez płukania, końcówka robocza 20 mm, dł. robocza 330 mm.  

205. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Grasper  3- częściowy, śr. 10, mm rozbieralny (wkład,  tubus, 

uchwyt), uchwyt z tworzywa sztucznego, bez płukania, końcówka robocza 30 mm, dł. robocza 330 

mm. 

206. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -  Grasper  3- częściowy, śr. 5, mm rozbieralny (wkład,  tubus, uchwyt), 

bez płukania, dł. robocza 330 mm.   

207. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Wkład do graspera dł. robocza 330 mm.  

208. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Disektor  Maryland 3- częściowy, śr. 5, mm rozbieralny (wkład,  

tubus, uchwyt), bez płukania, dł. robocza 330 mm. 

209. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Elektroda koagulacyjna monopolarna, śr. 5 mm, dł. robocza 330 mm 

kształt „L” lub „J”. 

210. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Metzenabum, zakrzywione, bez ząbkowania, monopolarne 
3-częściowe, śr. 5, mm rozbieralne (wkład,  tubus, uchwyt), bez płukania,  dł. robocza 330 mm. 

211. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 10. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Trokar gładki śr. 11 mm, dł. robocza 101 mm, z zaworem klapkowym i 

gwoździem piramidalnym.  

212. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 12. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Trokar gładki śr.5,5 mm, dł. robocza 95 mm, z zaworem klapkowym i 

gwoździem piramidalnym. 

213. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 13. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Trokar gładki śr.12,5 mm, dł. robocza 98 mm, z zaworem klapkowym i 

gwoździem piramidalnym. 
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214. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Dwie oddzielne redukcje jedna z 12,5/10 mm, druga z 12,5/5 mm.  

215. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 15. Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego 

pakietu. 

216. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 16. Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego 

pakietu. 

217. Dotyczy Pakietu Nr 8  poz. 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Klipsownica o dł. roboczej 305 mm.  

218. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.  

219. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Kleszczyki Providence Hospital, proste, o dł. 140 mm.  

220. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Providence Hospital, zakrzywione, o dł. 140 mm. 

221. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Select o dł. 150 mm.  

222. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki slim zakrzywione o dł. 180 mm.  

223. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 140 mm. 

224. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Imadło Thomas-Walker (Bozemann), dł. 200 mm, lub  Imadło 

Thomas-Walker (Bozemann), utwardzane 260 mm.  

225. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 11. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klemy okienkowe Foerster o dł. 240 mm.  

226. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Recamier o szer. 40 mm i dł. 350 mm.  

227. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 15. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Recamier o szer. 20 mm i dł. 310 mm.  

228. Dotyczy Pakietu Nr 9  poz. 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Klamra o dł. 120 mm.  

229. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 260 mm. 

230. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.  

231. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.  

232. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 200 mm.  

233. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło Mayo-Hegar o dł. 240 mm.  

234. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 15. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Łyżka Recamier o szer. 40 mm i dł. 350 mm. 

235. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 16. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.  

236. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klemy okienkowe Foerster o dł. 240 mm. 

237. Dotyczy Pakietu Nr 10  poz. 19. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm. 

238. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Trzonek o dł. 210 mm.  

239. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Select o dł. 150 mm.  
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240. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Hak operacyjny o max .rozwarciu 200 mm, łopatki boczne 100 mm, 

łopatka centralna 80x80 mm.  

241. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 12. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Imadło Thomas-Walker (Bozemann), dł. 200 mm, lub  Imadło 

Thomas-Walker (Bozemann), utwardzane 260 mm. 

242. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 13. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki slim zakrzywione o dł. 180 mm. 

243. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 15. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 140 mm.  

244. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 16. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 240 mm.  

245. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 18. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 215 mm.  

246. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 19. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 275 mm.  

247. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 22. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 220 mm 

248. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 25. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Zapinka o dł. 130 mm bez śrubki.  

249. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 27. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

250. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 29. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.  

251. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 30. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klem naczyniowy Derra-DeBakey o dł. 170 mm.  

252. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 31. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klem naczyniowy o dł.240 mm. 

253. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 32. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klem naczyniowy o dł. 270 mm.  

254. Dotyczy Pakietu Nr 11  poz. 33. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klem naczyniowy o dł. 160 mm 

 
255. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 2.  Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Hak operacyjny o max .rozwarciu 200 mm, łopatki boczne 60 mm, 

łopatka centralna 80x80 mm. 

256. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka boczna 110 mm.  

257. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Korkociąg o dł. 140 mm.  

258. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 11. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.  

259. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 12. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dl. 260 mm.  

260. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 13. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.  

261. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Hohenfeller, dł. 250 mm, nieutwardzane.  

262. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 15. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło Mayo-Hegar o dł. 240 mm.  

263. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 16. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło Mayo-Hegar o dł. 200 mm. 
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264. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 20. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dl. 260 mm.  

265. Dotyczy Pakietu Nr 12  poz. 23. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

266. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dl. 180 mm.  

267. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dl. 180 mm. 

268. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.  

269. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło o dł. 200 mm.  

270. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 12. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 260 mm.  

271. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Cewnik metalowy o dł. 150 mm.  

272. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 16.. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Wziernik pochwowy Doyen o wym. 55x45 mm, i dł. 250 mm.  

273. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Wziernik o wym. 90x40 mm i dł. 215 mm.  

274. Dotyczy Pakietu Nr 13  poz. 18. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

275. Dotyczy Pakietu Nr 14  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Korcang o dł. 220 mm.  

276. Dotyczy Pakietu Nr 14  poz. 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Wziernik o wym. 90x40 mm i dł. 215 mm. 

277. Dotyczy Pakietu Nr 14  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło Mayo-Hegar z łezką o dł. 160 mm.  

278. Dotyczy Pakietu Nr 14  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Metzenabum-slim o dł. 140 mm.  

279. Dotyczy Pakietu Nr 14  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

280. Dotyczy Pakietu Nr 15  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Hak Kocher o wym. 12x40  mm i dl. 220 mm.  

281. Dotyczy Pakietu Nr 15  poz. 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Kleszczyki o dl. 210 mm.  

282. Dotyczy Pakietu Nr 15  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Nożyczki Mayo-Lexer o dl. 160 mm.  

283. Dotyczy Pakietu Nr 15  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Nożyczki naczyniowe  o dł. 230 mm, kąt zagięcia 45 st.  

284. Dotyczy Pakietu Nr 15  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Klamra o dł. 120 mm.  

285. Dotyczy Pakietu Nr 15  poz. 11. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Łyżka do haka o wym. 28x40 mm  

286. Dotyczy Pakietu Nr 16  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Młotek nie posiadający nazwy własnej, rękojeść z tworzywa 

NOVOTEX, śr. 37 mm, waga 360 g, dł. 240 mm.  

287. Dotyczy Pakietu Nr 16  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze o szczękach odgiętych, dł. bez zmian.  

288. Dotyczy Pakietu Nr 16  poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klesze do cięcia drutu twardego o max śr. 1,5 mm, miękkiego o max. 

śr. 2,0 mm, dł. 160 mm.  
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289. Dotyczy Pakietu Nr 16  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dl. 230 mm lub Mayo-Harrington o dł. 200 mm.  

290. Dotyczy Pakietu Nr 16  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Łyżka kostna Bruns, prosta, ostra, dł. 330 mm.  

291. Dotyczy Pakietu Nr 16  poz. 10. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łopatka o szer. 25 mm.  

292. Dotyczy Pakietu Nr 16  poz. 11. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Pobijak o śr. 9 mm.  

293. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Haki dwuzębne o dł. 160 mm.  

294. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Haki trzyzębne o dł. 160 mm.  

295. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki DeMartel, dł. 180 mm. 

296. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.  

297. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Imadło Crile-Wood o dł. 150 mm.  

298. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 12. Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. Pod podanym 

przez Zamawiającego nr katalogowym występuje haczyk typu Ragnell a nie Farabeuff. Prosimy o 

dopuszczenie haczyka Ragnell dwustronnego o wym. 11x4 mm i 16x6 mm  o dł. 150 mm .  

299. Dotyczy Pakietu Nr 17  poz. 13. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

300. Dotyczy Pakietu Nr 18  poz. 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Imadło typu Crile-Wood o dł. 150 mm.  

301. Dotyczy Pakietu Nr 18  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160 mm.  

302. Dotyczy Pakietu Nr 18  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki DeMartel o dł. 180 mm.  

303. Dotyczy Pakietu Nr 18  poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka kostna o dł. 170 mm.  

304. Dotyczy Pakietu Nr 18  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Rochester-Ochsner, dł. 200 mm.  

305. Dotyczy Pakietu Nr 18  poz. 10. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm.  

306. Dotyczy Pakietu Nr 18  poz. 12. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

307. Dotyczy Pakietu Nr 19  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer, dł. 160 mm.  

308. Dotyczy Pakietu Nr 19  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Pęseta Adson, dł. 120 mm. 

309. Dotyczy Pakietu Nr 19  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło Crille-Wood o dł. 150 mm. 

310. Dotyczy Pakietu Nr 19  poz. 10. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.   

311. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Pęseta Adson, dł. 120 mm.  

312. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Haczyki dwuzębne o dł. 160 mm. 

313. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Haczyki czterozębne o dł. 160 mm. 
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314. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 6. Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. Pod podanym 

przez Zamawiającego nr katalogowym występuje haczyk typu Ragnell a nie Farabeuff. Prosimy o 

dopuszczenie haczyka Ragnell dwustronnego o wym. 11x4 mm i 16x6 mm  o dł.150 mm. 

315. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki DeMartel o dł. 180 mm. 

316. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 8. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Mayo-Lexer odł. 160 mm.  

317. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Imadło Crille-Wood o dł. 150 mm.  

318. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm.  

319. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 15. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -  Raspator o szer. 5 mm  i dł. 190 mm.  

320. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 16. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka kostna o dł. 170 mm. 

321. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 18. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -  Podważka o szer. 6 mm.  

322. Dotyczy Pakietu Nr 20  poz. 20. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.   

323. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Pancz artroskopowy, śr. szaftu 2,8 mm, dł. 130 mm, końcówka 

robocza 1,6x5 mm.  

324. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -  Pancz artroskopowy, śr. szaftu 3,4 mm, dł. 130 mm, końcówka 

robocza 2x6 mm. 

325. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Pancz artroskopowy, śr. szaftu 3,4 mm, dł. 130 mm, końcówka 

robocza 1,6x5 mm. 

326. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Pancz artroskopowy, śr. szaftu 3,4 mm, dł. 130 mm, końcówka 

robocza 1,6x5 mm. 

327. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 5. Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego 

pakietu. 

328. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 6. Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego 

pakietu. 

329. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 7. Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego 

pakietu. 

330. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 8. Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego 

pakietu. 

331. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 9. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Haczyk artoskopowy, szer. 2,5, dł. 125 mm.  

332. Dotyczy Pakietu Nr 21  poz. 10. Prosimy o wydzielenie jej i ustanowienie dla niej odrębnego 

pakietu. 

333. Dotyczy Pakietu Nr 22  poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dl. 230 mm lub Mayo-Harrington o dł. 200 mm. 

334. Dotyczy Pakietu Nr 22  poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Rochester-Ochsner, dł. 200 mm. 

335. Dotyczy Pakietu Nr 22  poz. 10. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Hak o szer. 18 mm.  

336. Dotyczy Pakietu Nr 22  poz. 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Kościotrzymacz o dł. 330 mm.  

337. Dotyczy Pakietu Nr 22  poz. 15. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -  Luer o dł. 170 mm.  
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338. Dotyczy Pakietu Nr 22  poz. 18. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -  Raspator o dł. 220 mm.  

339. Dotyczy Pakietu Nr 22  poz. 19. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

340. Dotyczy Pakietu Nr 22  poz. 21. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Luer o szer. 8 mm i dł. 230 mm.  

341. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Rochester-Ochsner, dł. 200 mm. 

342. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszcze Liston-Stille o dł. 280 mm.  

343. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 7. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki Overholt-Geissendoerfer, dł. 190mm.  

344. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 11. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kleszczyki o dł. 220 mm.  

345. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 12. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Hak o szer. 18 mm.  

346. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 15. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Raspator o dł. 220 mm.  

347. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Kleszcze kostne Harmann, szer. 3 mm, dł. 160 mm.  

348. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 18. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Klamra o dł. 120 mm.  

349. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 21. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Osteotom o dł. 240 mm.  

350. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 22. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Osteotom o szer. 15 mm i dl. 240 mm.  

351. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 23. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Młotek Kirk o dł. 195 mm.  

352. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 24. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Odgryzacz Leksell, szer. 8 mm, dł. 230 mm.  

353. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 25. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Podważka o szer. 18 mm.  

354. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 26. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Podważka Verbrugge-Hohmann, szer. 42 mm.  

355. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 27. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Dłuto półokrągłe Dhamen, zakrzywione, szer. 15 mm, dł. 300 mm.  

356. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 28. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Volkmann, fig.2, dł. 230 mm.  

357. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 45. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki do szwów bez nazwy, dł. 170 mm, lub nożyczki Locklin, 

jedno ostrze zakończone haczykiem, dł. 150 mm. 

358. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz.46. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki Iris, ostre, proste, dł. 115 mm.  

359. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 47. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 150 mm.  

360. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz.49. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Nożyczki o dł. 140 mm.  

361. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Rama owalna o wym. 210x350 mm.  

362. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Uchwyty pasujące ramy z poz. 1. 

363. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.  3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Kelly o wym. 64 x 51 mm.  
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364. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych - Łyżka Kelly o wym. 76 x 51 mm. 

365. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Łyżka Balfour o wym. 76x83 mm. 

366. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 6. Uprzejmie prosimy o dopuszczenia różnic w parametrach 

narzędzi i nazwach własnych -Kontener do sterylizacji o wym. 590x290x170 mm, srebrny. 

367. Dotyczy Pakietu Nr 1 – 27. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 60 od daty złożenia 

zamówienia. Prośbę  naszą uzasadniamy tym,  że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie 

zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 60 dni 

368. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 23. Czy Zamawiający może potwierdzić, że podany nr katalogowy tj. 

07-56851 jest prawidłowy? 

369. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania korcang, prosty typ 

Foerster- Ballanger o długości 245 mm (symbol BF122R).Podany w SIWZ kod BM861R określa igłę 

do podwiązań? 

370. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę z kulką o 

wymiarach : długość 95mm i szerokości 1,2mm? 

371. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę Kocher, odgiętą 

o długości 205mm (wymieniona pozycja w SIWZ BM861R, nie jest już oferowana)? 

372. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze do usuwania 

kamieni żółciowych typ Desjardins o długości 225mm (wymieniona pozycja w SIWZ BM239R, nie 

jest już oferowana? 

373. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 53. Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę z kulką o wymiarach 

długość 95mm i szerokości 1,2 mm? 

374. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki typ Nissen 

(BH199R), długość 185mm, lekko zagięte (wymieniona pozycja w SIWZ BH261R, nie występuje w 

ofercie firmy Aeseulap}? 

375. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 10. Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu Igłę punkcyjną 

produkcji Storz, ze względu na specyfikę wyrobu? 

376. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kłem naczyniowy 

typ Derra o długości 170mm? 

377. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wziernik Martin o 

długości 250mm i rozmiarze 105x27mm (wymieniona pozycja w SIWZ EL735R, nie występuje w 

ofercie firmy Aesculap)? 

378. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę chirurgiczną 

o długości 130mm (wymieniona pozycja w SIWZ HB291R, nie występuje w ofercie firmy 

Aesculap)? 

379. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania peany zakrzywione 

Micro- Halsted o długości 125mm (brak w ofercie firmy Aesculap pozycji BM109R)? 

380. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyk Kocher, 

prosty o długości 185mm (brak w ofercie firmy Aesculap, pozycji BH664R)? 

381. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyk Kocher, 

prosty o długości 185mm (brak w ofercie firmy Aesculap, pozycji BH664R)? 

382. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyk Kocher, 

prosty o długości 185mm (brak w ofercie firmy Aesculap, pozycji BH664R)? 

383. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyk Kocher, 

prosty o długości 185mm (brak w ofercie firmy Aesculap, pozycji BH664R)? 

384. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podważki o 

długości 160mm, szerokości 8mm w części roboczej i szerokości 2 mm końcówki roboczej? 

385. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze o 

parametrach wg wzoru firmy Chm o nazwie Leksell-Stille? 

386. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 22. Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki kostne o długości 

21 cm? 
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387. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki kostne o 

długości 21 cm? 

388. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Osteotom Lambotte 

o długości 245 mm? 

389. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Osteotom Lambotte 

o długości 245mm i szerokości 15 mm? 

390. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania młotek o długości 

180 mm, wadze 660g i średnicy 40mm? 

391. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze o 

parametrach wg wzoru firmy Chm o nazwie Leksell-Stille? 

392. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podważkę 

Verbrugge-Muller o parametrach podanych w SIWZ? 

393. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 27. Czy Zamawiający może podać dokładniejsze parametry dłuta 

firmy Chm lub je wyłączyć z pakietu? 

394. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki kostne o 

długości 21 cm? 

395. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki kostne o 

długości 21 cm? 

396. Dotyczy Pakietu Nr 1 -20 i 22-24. Czy Zamawiający wymaga serwisu na terenie kraju, 

certyfikowanego normami : IS09001 2011 i ISO EN 13485, zapewniający kompleksową obsługę 

narzędzi wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części? 

397. Dotyczy Pakietu Nr 1 -20 i 22-24. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia przez producenta, 

celem zapewnienia najwyższej jakości narzędzi, wykonania ze stali zgodnie z EN ISO 7153-1 a dla 

poszczególnych grup instrumentów spełnienia wymogów DIN: nożyczki -X20Cr13, X38CrMoVl5 

lub X45CrMoV15 kleszczyki, imadła - X20Cr13, Xl5Cr13 lub 50CrMoV15? 

398. Dotyczy Pakietu Nr 1 -20 i 22-24. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia przez producenta, 

wykonania narzędzi ze stali o twardości w zakresie 42-60 HRC i odporności na korozję wg normy 

DIN EN ISO 13402? 

399. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 310mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

400. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

401. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

402. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

403. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej MAYO-

HEGAR-SEELEY, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

404. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej MAYO-

HEGAR (szczęki zagięte, utwardzane), spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

405. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Moynihan. 

406. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Lawrence. 

407. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 275mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

408. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Overholt. 

409. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 
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410. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

411. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

412. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Kocher. 

413. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

414. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

415. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

416. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

417. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

418. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

419. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

420. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 11. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na korcang, natomiast numer katalogowy na igłę do ligatur. 

421. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

422. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na pęsetę koagulacyjną, natomiast numer katalogowy na 

pęsetę anatomiczną. 

423. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

424. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 10. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy 

kleszcze typu Kocher. 

425. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

426. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

427. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

428. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

429. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 19. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

430. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 23. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie 

zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

431. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach łyżki 

155x50mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

432. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach łyżki 

190x57mm i długości 270mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

433. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach łyżki 76x98mm 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

434. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 
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435. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Dival, natomiast numer katalogowy kleszcze 

typu Foerster-Ballenger. 

436. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

437. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Oshaughnessy. 

438. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej Mini-

Gemini, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

439. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

440. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy kleszcze 

typu Rumel. 

441. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 8. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy kleszcze 

typu Overholt. 

442. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 300mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

443. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 19. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

444. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 210mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

445. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 24. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na klemy nerkowe, natomiast numer katalogowy nożyczki. 

446. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

447. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 27. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

448. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 29. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 280mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

449. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

450. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 32. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Schnidt. 

451. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 33. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Spencer Wells. 

452. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 33. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

453. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 38. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

454. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 39. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

455. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 40. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

456. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 43. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej 

ZENKER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

457. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 44. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej 

ZENKER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
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458. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 36. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

459. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 36. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

460. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 37. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 245 mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

461. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 49. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie 

zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

462. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 50. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 260mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

463. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 50. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 300mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

464. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 52. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 295 mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

465. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 53. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie 

zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

466. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160 mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

467. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200 mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

468. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250 mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

469. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250 mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

470. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie 

zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. Opis produktu wskazuje 

na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na kleszcze typu Cairns. Jakiej długości 

narzędzia wymaga Zamawiający? 

471. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

472. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

473. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

474. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 12. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Kocher. 

475. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 13. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Rochester Carmalt. 

476. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 14. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na łyżkę typu Bumm, natomiast numer katalogowy na łyżkę 

typu Recamier. 

477. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o części roboczej 40mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

478. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

479. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

480. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

481. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 
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482. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

483. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

484. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.12. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Kocher. 

485. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

486. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

487. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

488. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

489. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Kocher. 

490. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

491. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści hak z łyżka centralną o wymiarach 

85x70mm i łyżkami bocznymi 89mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

492. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

493. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

494. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści narzedzie o nazwie handlowej 

OVERHOLT-SLIM-S, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

495. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 18. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Overholt. 

496. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej 

OVERHOLT GEISSENDORFER, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

497. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 19. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Overholt. 

498. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 19. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o nazwie handlowej 

OVERHOLT GEISSENDORFER, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

499. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

500. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 20. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Halsted Mosquito. 

501. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

502. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 21. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Halsted Mosquito. 

503. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

504. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 22. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Roberts. 
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505. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści narzedzie o nazwie handlowej 

SARROT, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

506. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 25. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 130mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

507. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 25. Czy Zamawiający wymaga zapinek z łączeniem ramion za 

pomocą śruby, czy nitu? 

508. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 28. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Mixter. 

509. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

510. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 29. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

511. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści hak z łyżka centralną o wymiarach 

85x70mm i łyżkami bocznymi 64mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

512. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści łyżki boczne do haka o dł. 89mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

513. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

514. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

515. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 170mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

516. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

517. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

518. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

519. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

520. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

521. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 21. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Kocher. 

522. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Kelly. 

523. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

524. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Kocher. 

525. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

526. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 200mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

527. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

528. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
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529. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 16. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub 

zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

530. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach 90x40mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

531. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach 90x40mm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

532. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

533. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści narzędzie z wyżłobieniem w szczęce 

dla lepszej stabilizacji igły, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

534. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach części 

roboczej 40x11mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

535. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Hays, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Gemini. 

536. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

537. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

538. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

539. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 8. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Mikulicz, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Kocher. 

540. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm i wadze 300g, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

541. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

542. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

543. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 12. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub 

zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

544. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 13. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub 

zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

545. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie 

zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

546. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

547. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

548. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

549. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

550. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 9. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie 

zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

551. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 10. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Crile. 

552. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 11. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub 

zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 
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553. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 12. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na haki typu Farabeuf, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Ragnell. 

554. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

555. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

556. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 175mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

557. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 7. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Crile. 

558. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 8. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie 

zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

559. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

560. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

561. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 5. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Crile. 

562. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 6. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub zaprezentowanie 

zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

563. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

564. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

565. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

566. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 6. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na haki typu Farabeuf, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Ragnell. 

567. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ 

568. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 160mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

569. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 120mm, i nazwie 

handlowej MICRO-MOSQUITO pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

570. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 11. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Crile. 

571. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 12. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub 

zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 

572. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

573. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 180mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

574. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 19. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

575. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 19. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na odgryzacz typu Luer, natomiast numer katalogowy na 

odgryzacz typu Friedmann. 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

 

S
tr

o
n

a
3

0
 

576. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 150mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

577. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 190mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

578. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 8. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Fuchsig. 

579. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach części oboczej 

40x20mm i dł. 220mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

580. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

581. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

582. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

583. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

584. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 330mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

585. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 19. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na odgryzacz typu Luer, natomiast numer katalogowy na 

odgryzacz typu Jansen. 

586. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o szerokości w części 

roboczej 22mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

587. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

588. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 7. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Fuchsig. 

589. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 220mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

590. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

591. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 230mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

592. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wymiarach części 

oboczej 40x20mm i dł. 220mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

593. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 250mm, i nazwie 

handlowej GROSS-MAIER, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

594. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 17. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na odgryzacz typu Luer, natomiast numer katalogowy na 

odgryzacz typu Bane Hartmann. 

595. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

596. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 240mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

597. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 23. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o wadze 749g, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

598. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści narzędzie szerokości części roboczej 

43mm i długści narzędzia 250mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

599. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 27. Prosimy o uszczegółowienie opisu produktu lub 

zaprezentowanie zdjęcia/rysunku wymaganego narzędzia wraz z podaniem jego parametrów. 
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600. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 175mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

601. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1. Prosimy o doprecyzowanie opisu produktu, jakiego wymaga 

Zamawiający. Opis produktu wskazuje na kleszcze typu Pean, natomiast numer katalogowy na 

kleszcze typu Leriche. 

602. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 270mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

603. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 47. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o dł. 140mm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

604. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 16. Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy producenta zatyczki do 

klipsownicy hemoclip + MET LG. Producentem wyżej wymienionego asortymentu nie jest firma 

Karl Storz. 

605. Dotyczy zapisów SIWZ. Czy Zamawiający dopuści strony z katalogu (kopia za zgodność z 

oryginałem) oferowanego przedmiotu zamówienia? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ujęte w odpowiedziach na pytania dopuszczenia odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia po 

uwzględnieniu dokonanej zmiany treści SIWZ. 

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 1 

puncha artroskopowego o średnicy 2,7 mm, podgiętego w górę o 15
0
,  pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań określonych w SIWZ. 

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 2 

puncha artroskopowego o średnicy 3,4 mm, podgiętego w górę o 15
0
,  pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań określonych w SIWZ. 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 3 

puncha artroskopowego o średnicy 3,4 mm, zagiętego w lewo pod kątem 90
0
,  pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań określonych w SIWZ. 

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 4 

puncha artroskopowego o średnicy 3,4  mm, zagiętego w prawo  pod kątem 90
0
,  pod warunkiem 

spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ. 

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 5 

przeszywacza z cięgnem zewnętrznym,  zagięty w lewo, bez zamka, o długości całkowitej 253 mm i 

długości części roboczej 162 mm,  pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w 

SIWZ. 

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 6 

przeszywacza z cięgnem zewnętrznym,  zagięty w prawo, bez zamka, o długości całkowitej 253 mm i 

długości części roboczej 162 mm,  pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w 

SIWZ. 

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 7 

przeszywacza z cięgnem zewnętrznym,  zagięty w górę pod kątem 30
0
, bez zamka, o długości całkowitej 

254 mm,  pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ. 

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 8 

manipulatora węzłów z uchwytem w postaci rączki używanej do przepychania węzłów o średnicy 3,17 

mm i długości 204 mm,  pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązanie równoważne w Pakiecie Nr 21 poz. 9 

haczyka artroskopowego, o długości końcówki 3-5 mm, z podziałką,  o długości całkowitej 235 mm,  pod 

warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ. 

Ad. 10 Zamawiający nie dopuszcza tolerancji rozmiarów +/-5% dla wszystkich  oferowanych narzędzi,  
dopuszczenia Zamawiający określił w niniejszych odpowiedziach w odniesieniu do poszczególnych 

pozycji w poszczególnych Pakietach. 
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Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7A (po dokonanej modyfikacji 

SIWZ) poz. 10  igły iniekcyjnej 16,5G i dł. 330 mm. 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8  narzędzi laparoskopowych o 

długości 330 mm zamiast 360 mm. 

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1  piły i ostrza Satterlee o długości 

31 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2  odgryzacza Stille-Luer, wygiętego 

o dł. 22 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3  kleszczy kostnych Stille-Luer  

o dł. 27 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 4  pilnika o dł. 24 cm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 1 poz. 9, Pakiecie Nr 3 poz. 13, Pakiecie 
Nr 7 poz. 8, Pakiecie Nr 12 poz. 20, Pakiecie Nr 13 poz. 12, Pakiecie Nr 19 poz. 2, Pakiecie Nr 20 
poz. 13, Pakiecie Nr 22 poz. 13, Pakiecie Nr 23 poz. 16 korcangów o dł. 25 cm, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg 

nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 1 poz. 10, Pakiecie Nr 3 poz. 14, Pakiecie 
Nr 4 poz. 17, Pakiecie Nr 7 poz. 9, Pakiecie Nr 9 poz. 17, Pakiecie Nr 10 poz. 19, Pakiecie Nr 11 poz. 
27, Pakiecie Nr 12 poz. 23, Pakiecie Nr 13 poz. 18 (Wykonawca pytał o poz. 12 ale wymienione w 

pytaniu klamry Zamawiający ujął w poz. 18), Pakiecie Nr 14 poz. 9, Pakiecie Nr 15 poz. 9, Pakiecie Nr 
17 poz. 13, Pakiecie Nr 18 poz. 12, Pakiecie Nr 19 poz. 10, Pakiecie Nr 20 poz. 20, Pakiecie Nr 23 
poz. 18 klamry Bunt o dł. 12 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 8  kleszczyków Moynihan o dł. 23 

cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

(patrz również modyfikacja SIWZ). 

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 3 poz. 4, Pakiecie Nr 7 poz. 4, Pakiecie 
Nr 10 poz. 8, Pakiecie Nr 12 poz. 16, Pakiecie Nr 13 poz. 9 imadła o dł. 20 cm, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg 

nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 3 poz. 5, Pakiecie Nr 4 poz. 4, Pakiecie 
Nr 7 poz. 2, Pakiecie Nr 13 poz. 7, Pakiecie Nr 15 poz. 3, Pakiecie Nr 17 poz. 7, Pakiecie Nr 19 poz. 
3, Pakiecie Nr 20 poz. 8 nożyczek Lexer o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 3 poz. 8, Pakiecie Nr 11 poz. 5, Pakiecie 
Nr 13 poz. 6 kleszczyków Kocher  o dł. 18 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz również modyfikacja SIWZ) 

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 haka o długości 21,5 cm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 8 końcówki do ssaka o długości 27 

cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 9 i 10 igieł Deshamp o dł. 21 cm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 11 korcangów o dł. 20 

cm, ponieważ Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i w pozycji tej winna być igła Deshamp (patrz 

modyfikacja SIWZ). 

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 14 haka Senn-Miller o dł. 17 cm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 10 poz. 7, Pakiecie Nr 12 poz. 13 

nożyczek Lexer, wygiętych o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 10 poz. 9, Pakiecie Nr 12 poz. 15 imadła 

Mayo-Hegar TC o dł. 24 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 30 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 15 łyżki  BUMMA   

w rozmiarze 40mm/28 cm. 

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 16  korcangów Ulrich o dł. 25 cm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 17  klemów okienkowych o dł. 25 

cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 3 łyżki okienkowej 

głębokiej o wymiarze 8 mm. 

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 5  świdra o dł. 17 cm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 35 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 20  kulociągu Schrodera 

podwójnego o dł. 24 cm, ponieważ zgodnie z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w 

Formularzu Cenowym w pozycji tej należy zaoferować Korcangi nr katalog BF 059R Aesculap lub 

równoważne. 

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 5  peanów prostych o dł. 18 cm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 7  imadła Mayo-Hegar o dł. 16 cm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 38 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 8  nożyczek Metzenbaum-Fino  

o dł. 15 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 39 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 17 poz. 4, Pakiecie Nr 20 poz. 4  haków 2 

zębnych, ostrych o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 5  haków 3 zębnych, tępych o dł. 

16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 
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cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 7 nożyczek Toennis-

Adson o dł. 18 cm, dopuszcza natomiast zaoferowanie nożyczek Toennis-Adson o dł. 18 cm w: Pakiecie 
Nr 18 poz. 5, Pakiecie Nr 20 poz. 7, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.. 

Ad. 42 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 17 poz. 8, Pakiecie Nr 19 poz. 9, Pakiecie 
Nr 20 poz. 9 imadła de Bakey TC o dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 6  łyżeczki Williger o wymiarach 

5,4mm/175 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 5  haków czterozębnych, ostrych o 

dł. 16 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 6  haków Ragnell (patrz 

modyfikacje SIWZ) o wymiarach 8x4/15x5,5 i dł. 14 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 46 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 15  elewatora dwustronnego o/t  

o dł. 18 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 16 (Wykonawca pytał o poz. 15 ale 

wymienione w pytaniu łyżeczki Zamawiający ujął w poz. 16) łyżeczki Williger o wymiarach 3,8mm/17,5 

cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 48 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 17 łyżeczki Schede fig. 000 o 

wymiarach 2,4mm/17cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 49 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: Pakiecie Nr 22 poz.: 10, 11, 12, Pakiecie Nr 23 poz.: 
12, 13 haków o dł. 21,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 50 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 9 haka powłokowego o wymiarach 

40x20mm/ 22 cm długości, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 51 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 14 kościotrzymacza Lane  

z zamkiem o dł. 33 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 15 odgryzacza Jansen o dł. 17 cm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 16 podważki Lange-Hohmann  

o wymiarach 24mm/25 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 
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produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 54 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 17 podważki Hohman o wymiarach 

33mm/29cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22A (po dokonanej modyfikacji SIWZ)poz. 
21 odgryzacza Leksell o dł. 23 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 poz. 2 kleszczyków Saenger o dł 27 cm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 57 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 poz. 46 nożyczek IRIS o dł. 

11 cm. 

Ad. 58 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 25A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 49 

niewłaściwy opis i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis to „Nożyczki do przecinania 

zaciskacza pępowiny z jednym ostrzem o szerokości 10 mm, całkowita długość narzędzia 125 mm” (patrz 

modyfikacje SIWZ). 

Ad. 59 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany wadliwego wyrobu na wyrób 

wolny od wad do 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie. 
Ad. 60 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, 

w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ad. 61 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 4 poz. 11 w pozycji tej winno być 

„Deshamp (igła do ligatury) nr katalogowy BM 861R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 62 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 6 poz. 24 w pozycji tej winny być 

„Nożyczki Tőnnis-Adson nr katalogowy BC 630R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 63 Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 3 wymaga nożyczek nr katalogowy BC 591R Aesculap i jest 

to prawidłowa nazwa i nr katalogowy. 

Ad. 64 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 Luer o długości 220 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 65 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 9 korcang o długości 270 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 66 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 6 nożyczek o długości 240 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 67 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 imadła o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 68 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 nożyczek o długości 160 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 69 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 6 trzonka o długości 120 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 70 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 3 poz. 8 w pozycji tej winno być 

„Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 645R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania 
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pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 71 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 13 korcanga o długości 270 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 72 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 grabi o długości 220 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz 

modyfikacja SIWZ). 

Ad. 73 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 nożyczek o długości 160 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 74 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 8 końcówki do ssania o długości 270 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 75 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 9 i 10 deshamp o długości 210 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 76 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 17 klamry do spinania narzędzi o 

długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 77 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 6 trzonka o długości 120 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 78 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 11 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 79 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 14 nożyczek naczyniowych o 

długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 80 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 17 klema hemostatycznego o 

długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 81 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 18 deshampa o długości 210 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 82 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 19 korcanga o długości 265 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 83 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 22 klamry do spinania narzędzi o 

długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 84 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 haka brzusznego o wymiarach 

80x65 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 85 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 6 poz. 5 w pozycji tej winno być 

„Kleszcze Foerster-Ballenger nr katalogowy BF 122R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 
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Ad. 86 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 6 poz. 6 i 7. W pozycji 6 winno być 

„Kleszcze typu Oshaughnessy nr katalogowy BJ 067R Aesculap” natomiast w pozycji 7 winno być 

„Kleszcze typu Rumel nr katalogowy BJ 043R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 87 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 10 i 12 trzonka o długości 215 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 88 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 14 pęsety anatomicznej o długości 

300 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 89 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 18 końcówki ssącej o długości 270 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 90 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 19 i 20 deshamps o długości 210 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 91 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 22 klemów jelitowych o długości 

230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 92 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 26 nożyczek nitkowych o długości 

170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 93 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 27 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 94 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 29 nożyczek o długości 280 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 95 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 6 poz. 32 w pozycji tej winno być 

„Kleszcze typu Schnidt nr katalogowy BH 961R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 96 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 6 poz. 33 w pozycji tej winno być 

„Kleszcze typu Spencer Wells nr katalogowy BH 337R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 97 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 38 imadła do szycia na wprost o 

długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 98 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 39 imadła o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 99 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 40 korcanga o długości 270 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 100 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 42 klamry do spinania narzędzi o 

długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 101 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 43 i 44 klemów Overholta i nie 

wyraża zgody na zaoferowanie w tych pozycjach klamer, o które pyta Wykonawca, dopuszcza natomiast 

zaoferowanie klemów Overholta o długości 290 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 102 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 47 klemów Holzbach  o długości 

240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 103 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 48 sondy oliwkowej do dróg 

żółciowych  o długości 310 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 104 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 49 kleszczy do usuwania kamieni 

żółciowych  o długości 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 105 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 50 kleszczy  o długości 

300 mm. 

Ad. 106 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2 nożyczek  o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 107 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 4 imadła  o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 108 W Pakiecie Nr 7 poz. 7 Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia i jego numer katalogowy, prawidłowa nazwa to „Nissen”, a  numer katalogowy to „BH 199R 

Aesculap” (patrz modyfikacje). 

Ad. 109 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz.  8 korcanga o długości 270 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 110 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz.  9 klamry  do narzędzi o długości 

120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 111 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7A (po dokonanej modyfikacji 

SIWZ) poz. 10 igły o śr. 1,5mm dł. 330 lub 450mm. 

Ad. 112 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz.  3 i 4 peanów o długości 140 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 113 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 5 pęsety  anatomicznej o długości 

160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 114 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 8 nożyczek  o długości 140 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 115 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 9 imadła  o długości 260 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 116 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 11 klemów okienkowych  o 

długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 117 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 17 klamry na narzędzia  o długości 

120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 
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Ad. 118 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 6 i 7  nożyczek  o długości 170 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 119 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 8 imadła  o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 120 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 9 imadła  o długości 240 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 121 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 17 klemów okienkowych  o 

długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 122 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 19 klamry do spinania narzędzi  o 

długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 123 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 2 trzonka  o długości 210 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 124 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 4 pęsety anatomicznej  o długości 

160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 125 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 11 poz. 5 w pozycji tej winno być 

„Kleszcze typu Kocher-Ochsner nr katalogowy BH 645R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 126 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 12 imadła  o długości 260 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 127 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 14 nożyczek  o długości 220 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 128 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 15 nożyczek preparacyjnych  o 

długości 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 129 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 16 nożyczek preparacyjnych    

o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 130 Zamawiający nie wyraża zgody na  zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 22 peanów o długości 

220 mm. 

Ad. 131 W Pakiecie Nr 11 poz. 25 Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia i jego numer katalogowy, prawidłowa nazwa i numer katalogowy to „Klem Overholt nr 

katalogowy BJ 081R Aesculap” (patrz modyfikacje). 

Ad. 132 Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 27 klamry na narzędzia o 

długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 133 Zamawiający nie poda innych opisów wymaganego przedmiotu zamówienia niż te które podał w 

Formularzu Cenowym, ponieważ opis słowny w przypadku narzędzi mógłby nie być jednakowo 

odczytany przez wszystkich uczestników postępowanie i spowodować zakup narzędzi innych niż są 

niezbędne Zamawiającemu (opis zastosowany przez Zamawiającego dopuszcza art. 29 ust. 3 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych). Katalogi Firmy Aesculap są ogólnie dostępne na stronach internetowych 

Firmy. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia korzystał z katalogu „Aesculap Surgical 

Instrumrnts. General Catalog. Edition 2007”. 

Ad. 134 Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów +/-10% dla wszystkich oferowanych narzędzi,  
dopuszczenia Zamawiający określił w niniejszych odpowiedziach w odniesieniu do poszczególnych 

pozycji w poszczególnych Pakietach. 

Ad. 135 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 21 poz. 1-9 i utworzenie z nich 

odrębnego (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 136 Zamawiający nie dopuszcza tolerancji +/-0,5 cm dla długości wszystkich oferowanych narzędzi,  
dopuszczenia Zamawiający określił w niniejszych odpowiedziach w odniesieniu do poszczególnych 

pozycji w poszczególnych Pakietach. 

Ad. 137 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 3 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia nawet jeżeli jego długość jest bez 

zmian. Oferowane narzędzie winno zachowywać również pozostałe cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 138 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 6 
narzędzia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 139 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 13 
raspatora i długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 140 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 poz. 5 
nożyczek i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 141 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 poz. 6 
nożyczek i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 142 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 7 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 143 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 9 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ) 

Ad. 144 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 3 poz. 5 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 145 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 12 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 146 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 13 
korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 147 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 3 poz. 14 
klamry i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 
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produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 148 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 4 poz. 1 grabi 

o wymiarach 10x18 mm i długość 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 149 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 4 poz. 4 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 150 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 8 z Pakietu Nr 4 i ustanowienie dla niej 

odrębnego pakietu. 

Ad. 151 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 9 
deshampu prawego i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 152 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 10 
deshampu lewego i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 153 W Pakiecie Nr 4 poz. 11 Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowy jest natomiast  jego numer katalogowy. Prawidłowa nazwa to „Deshamp (igła 

do ligatury) nr katalogowy BM 861R Aesculap” (patrz modyfikacje). Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 11 igła do ligatury o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 154 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 14 
haczyka i wymiary 7x9 i 19x5,5mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 155 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 4 poz. 17 
klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 156 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 1 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 157 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 5 poz. 9 
kleszczyków i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 158 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 5 poz. 11 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 159 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 5 poz. 14 
nożyczek naczyniowych i długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 160 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 5 poz. 17 
klemów hemostatycznych i długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 
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zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 161 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 18 
deshampu prawego i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 162 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 19 
korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 163 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 5 poz. 22 
klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 164 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 5 poz. 23 igły z 

kulka i średnicę 1,2x80mm oraz średnicę 1,4x80 mm. 

Ad. 165 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 1 haka 

brzusznego oraz jego wymiary 80x65 mm i długość 255 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 166 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 2 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 167 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 3 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 168 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 4 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 169 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 5 
kleszczy i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 170 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 6 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 171 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 7 

kleszczy i długość 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 172 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 8 
kleszczy i długość 265 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 173 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 12 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 174 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 6 poz. 14 pęsety 

anatomicznej i długość 300 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 175 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 6 poz. 17 pęsety 

koagulacyjnej i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 176 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 6 poz. 18 
końcówki ssącej, długość 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp., nie dopuszcza natomiast końcówki ssącej o średnicy 5 mm 

Ad. 177 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 19 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 178 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 20 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 179 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 21 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 180 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 22 
klemów jelitowych i długość 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 181 W Pakiecie Nr 6 poz. 24 Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia i jego numer katalogowy, prawidłowa nazwa i numer katalogowy to „Nożyczki Tőnnis-

Adson nr katalogowy BC 630R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający dopuszcza różnice w 

nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 24 nożyczek ich długość 260 mm, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg 

nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 182 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 26 
nożyczek nitkowych i długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 183 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 27 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 184 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 28 
nożyczek  i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 185 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 29 

nożyczek, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 186 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 32 
kleszczy  i długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 
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produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 187 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 33 
kleszczy  i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 188 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 38 
imadła  i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 189 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 38 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast narzędzia o długości 200 mm. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 190 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 6 poz. 42 
klamry do spinania narzędzi  i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 191 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 46 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 192 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 47 
klemów  i długość 235 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 193 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 48 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 194 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 49 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 195 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 51 
kleszczy preparacyjnych  i długość 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 196 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 52 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 197 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 6 poz. 53 igły z 

kulką oraz średnice 1,2x80 mm i 1,4x80 mm. 

Ad. 198 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 7 poz. 2 
nożyczek  i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 199 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 4 
imadła  i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 200 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 7 poz. 7 w pozycji tej winno być „Nissen 

nr katalogowy BH 199R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 201 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 8 
korcanga  i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 202 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 7 poz. 9 klamry 

do narzędzi  i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 203 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 7A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 10 narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach 

narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

Storz, w tym: w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 204 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 1 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, 

itp. 

Ad. 205 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 2 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, 

itp. 

Ad. 206 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 3 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, 

itp. 

Ad. 207 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego w pytaniu narzędzia ponieważ w 

Pakiecie Nr 8 poz. 4 Zamawiający omyłkowo podał niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia i jego 

numer katalogowy, prawidłowa nazwa i numer katalogowy to „Imadło średnica 5 mm, długość  36 cm   

nr katalogowy 26173SC Storz” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 208 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 5 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, 

itp. 

Ad. 209 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 7 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym kształt, rozmiary, budowa, 

itp. Równocześnie Zamawiający informuje, że Pakiecie Nr 8 poz. 7 omyłkowo podał niewłaściwy nr 

katalogowy, prawidłowy nr to „26775 UF Storz” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 210 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 8 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, 

itp.  

Ad. 211 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 10 

narzędzia, dopuszcza również zaoferowanie trokara gładkiego śr. 11 mm, dł. robocza 101 mm, z zaworem 

klapkowym i gwoździem piramidalnym. 

Ad. 212 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 12 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, 

itp. 

Ad. 213 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 13 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 
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zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, 

rozmiary, budowa, itp. 

Ad. 214 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 14 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym kształt, rozmiary, budowa, 

itp. 

Ad. 215 Zamawiający wykreśla asortyment ujęty w Pakiecie Nr 8 poz. 15 (patrz modyfikacje SIWZ),   
w związku z powyższym nie będzie go wydzielał do odrębnego pakietu. 

Ad. 216 Zamawiający wykreśla asortyment ujęty w Pakiecie Nr 8 poz. 16 (patrz modyfikacje SIWZ),   
w związku z powyższym nie będzie go wydzielał do odrębnego pakietu. 

Ad. 217 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 17 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Storz, w tym: wymiary, kształt, budowa, 

itp. 

Ad. 218 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 1 
korcangu  i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 219 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 3 
peanu prostego i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 220 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 4 
peanu i jego długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 221 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 5 

pęsety anatomicznej i długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 222 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 9 poz. 7 
nożyczek i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 223 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 9 poz. 8 
nożyczek i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 224 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 9 

imadła i długość 260 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 225 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 9 poz. 11 
klemów okienkowych i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 226 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 9 poz. 14 łyżki 

oraz jej szerokość 40 mm i długość 350 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 227 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 9 poz. 15 łyżki 

oraz jej szerokości 20 mm i długość 310 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 
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zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 228 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 9 poz. 17 
klamry na narzędzia i długość 120mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 229 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 10 poz. 5 
nożyczek i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 230 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 10 poz. 6 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 231 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 10 poz. 7 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 232 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 8 
imadła i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 233 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 9 
imadła i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 234 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 10 poz. 15 
łyżek oraz ich szerokość 40 mm i długości 350 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 235 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 16 
korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 236 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 10 poz. 17 
klemów okienkowych i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 237 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 10 poz. 19 
klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 238 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 11 poz. 2 
trzonka i długość 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 239 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 11 poz. 4 pęsety 

anatomicznej i długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 240 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 6 

haków operacyjnych i jego wymiary: max .rozwarcie 200 mm, łopatki boczne 100 mm, łopatka centralna 

80x80 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 
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cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 241 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 11 poz. 12 

imadła i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 242 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 13 
nożyczek i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 243 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 15 
nożyczek preparacyjnych i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 244 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 16 
nożyczek preparacyjnych i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 245 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 18 
kleszczyków i długość 215 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 246 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 19 
kleszczyków i długość 275 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 247 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 11 poz. 22 

kleszczy, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 248 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 11 poz. 25 w pozycji tej winno być 

„Klem Overholt nr katalogowy BJ 081R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 249 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 11 poz. 27 
klamry na narzędzia i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 250 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 29 
korcangu i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 251 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 30 klemów naczyniowych i długość 170 mm, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg 

nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 252 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 11A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 31 narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach 

narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 253 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 32 klemów naczyniowych i długość 270 mm, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg 

nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje 

SIWZ). 
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Ad. 254 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11A(po 

dokonanej modyfikacji SIWZ)  poz. 33 klemów naczyniowych i długość 160 mm, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg 

nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 255 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 12 poz. 2 
haków, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp.  

Ad. 256 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 12 poz. 3 łyżki 

do haka, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 257 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 12 poz. 5 
korkociągu i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 258 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 12 poz. 11 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 259 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 12 poz. 12 
nożyczek i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 260 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 12 poz. 13 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 261 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 12 poz. 14 

nożyczek, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 262 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 12 poz. 15 
imadła i długość 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 263 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 12 poz. 16 
imadła i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 264 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 12 poz. 20 
kulociągów i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 265 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 12 poz. 23 
klamry do spinania narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 266 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 13 poz. 5 
peanów i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 267 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 13 poz. 6 
kleszczyków i długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 268 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 13 poz. 7 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 269 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 13 poz. 9 
imadeł i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 270 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 13 poz. 12 
korcangów i długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 271 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 14 
cewnika metalowego i długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 272 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 13 poz. 16 w pozycji tej winno być 

„Doyen nr katalogowy EL 628R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 273 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 17 
wziernika  i wymiary 90x40 mm i dł. 215 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.  

Ad. 274 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 13 poz. 18 
klamry do spięcia narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 275 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 1 
korcangu i długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 276 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 2 
wzierników dopochwowych oraz jego  wymiar 90x40 mm i długość 215 mm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 277 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 7 
imadła i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp., nie dopuszcza natomiast imadła z łezką 

Ad. 278 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 14 poz. 8 
nożyczek i długość 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 279 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 14 poz. 9 
klamry do spięcia narzędzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 280 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 1 
haka oraz jego wymiary:12x40 mm i długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 
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SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 281 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 15 poz. 2 
kleszczyków i długość 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 282 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 15 poz. 3 
nożyczek  i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 283 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie Nr 15 poz. 4 w pozycji tej winno być 

„Nożyczki naczyniowe De Bakey nr katalogowy BC 657R Aesculap” (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 284 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 15 poz. 9 
klamry  do spięcia narzedzi i długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 285 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 15 poz. 11 łyżki 

do haka i jej wymiary 28x40 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 286 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 1 młotka nie posiadającego nazwy 

własnej, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wagę, wymiary, 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 287 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 16 poz. 5 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 288 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 16 poz. 6 

narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 289 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 16 poz. 8 
nożyczek i długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 
Ad. 290 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 16A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 9 narzędzia, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach 

narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

ChM, w tym: wymiary kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 291 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 16A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 10 szpatułek (łopatek) i ich szerokość 25 mm, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg 

nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 292 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 16A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 11 podbijaka i jego średnicę  9 mm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 293 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 17 poz. 4 
haków dwuzębnych i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 294 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 17 poz. 5 
haków trzyzębnych i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 295 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 17 poz. 6 
nożyczek i ich długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 296 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 17 poz. 7 
nożyczek i długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 297 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 17 poz. 8 

imadła, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 298 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 17 poz. 12 

haków, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 299 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 17 poz. 13 
klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 300 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 18 poz. 2 

imadeł, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 301 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 18 poz. 3 
nożyczek i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 302 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 18 poz. 5 
nożyczek i ich długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 303 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 18 poz. 6 
łyżek kostnych i ich długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 304 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 18 poz. 9 
kleszczyków i ich długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 305 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 18 poz. 10 
raspatorów i ich długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 306 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 18 poz. 12 
klamer  do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 307 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 19 poz. 3 
nożyczek i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 308 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 19 poz. 7 
pęset chirurgicznych i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 309 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 19 poz. 9 

imadeł, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 310 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 19 poz. 10 
klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 311 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 3 
pęset chirurgicznych i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 312 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 4 
haków dwuzębnych i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 313 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 5 
haków czterozębnych i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 314 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 6 

kleszczy, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 315 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 7 
nożyczek i ich długość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 316 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 8 
nożyczek i ich długość 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 317 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 9 

imadeł, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 318 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 20 poz. 14 
raspatora i jego długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 319 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 20 poz. 14 
raspatora oraz jego szerokość 5 mm i długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 320 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 16 
łyżek kostnych i ich długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 321 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 18 

podważek, nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 322 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 20 
klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 323 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 1 

pancza artroskopowego  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie 

winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary, kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 324 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 2 

pancza artroskopowego  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie 

winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 325 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 3 

pancza artroskopowego  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie 

winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 326 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 4 

pancza artroskopowego  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie 

winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 327 Zamawiający nie wydziela poz. 5 z Pakietu Nr 21 do odrębnego pakietu (patrz modyfikacja 

SIWZ). 

Ad. 328 Zamawiający nie wydziela poz. 6 z Pakietu Nr 21 do odrębnego pakietu (patrz modyfikacja 

SIWZ). 

Ad. 329 Zamawiający nie wydziela poz. 7 z Pakietu Nr 21 do odrębnego pakietu (patrz modyfikacja 

SIWZ). 

Ad. 330 Zamawiający nie wydziela poz. 8 z Pakietu Nr 21 do odrębnego pakietu (patrz modyfikacja 

SIWZ). 

Ad. 331 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 9 

haczyka artroskopowego  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie 

winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Biomet, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 332 Zamawiający wydziela poz. 10 z Pakietu Nr 21 do odrębnego pakietu ale łącznie z poz. 10-13 i 

tworzy z nich Pakiet Nr 21A (patrz modyfikacja SIWZ). 

Ad. 333 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 22 poz. 4 

nożyczek nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 334 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 22 poz. 6 
kleszczyków i ich długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 335 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 22 poz. 10 
haków ostrych czterozębnych i ich  szerokość 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 
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SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 336 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 22 poz. 14 
kościotrzymaczy i ich długość 330 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 337 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 22 poz. 15 
luera i jego długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 338 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 22 poz. 18 
raspatora i jego długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 339 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 22 poz. 19 niewłaściwy numer katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowy numer katalogowy to „BF 491R” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 22 poz. 19 klamry do 

spinania narzędzi i jej długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.  

Ad. 340 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 22A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 21 luera nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. 

Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w 

tym: wymiary,  kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 341 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz. 4 
kleszczyków i ich długość 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 342 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz. 6 
kleszczyków i ich długość 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 343 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz. 7 
kleszczy i ich długość 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 344 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz. 11 
kocherów i ich długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 345 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz. 12 
haków ostrych czterozębnych i ich szerokość 18 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 346 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz.15 
raspatorów i ich długość 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 347 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz. 17 

odgryzaczy,  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ) 
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Ad. 348 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz. 18 
klamer do spinania narzędzi i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 349 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 21 osteotomów i ich długość 240 mm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 350 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 22 osteotomów oraz ich szerokość 15 mm i długość 240 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp 

Ad. 351 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 23 młotków  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach 

narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

ChM, w tym: wymiary, wagę,  kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 352 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 24 luerów  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. 

Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w 

tym: wymiary,  kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 353 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 25 podważek i ich szerokość 18 mm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 354 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 26 podważek i ich szerokość 42 mm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 355 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 27 dłut,  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. 

Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w 

tym: wymiary,  kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 356 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 28 łyżek i ich długość 230 mm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy ChM, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 357 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 25 poz. 45 
nożyczek do ściągania szwów i ich długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w 

tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp.  

Ad. 358 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 25 poz. 46 
nożyczek do ściągania szwów i ich długość 115 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w 

tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 359 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 25 poz. 47 
nożyczek do nacięcia krocza i ich długość 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w 

tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 360 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 25A (po dokonanej modyfikacji SIWZ)  poz. 49 

niewłaściwy opis i nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis to „Nożyczki do przecinania 

zaciskacza pępowiny z jednym ostrzem o szerokości 10 mm, całkowita długość narzędzia 125 mm” (patrz 

modyfikacje SIWZ).  
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Ad. 361 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanej w Pakiecie Nr 27 poz. 1 ramy  
nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 362 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 27 poz. 2 

uchwytu, nie dopuszcza natomiast uchwytu do ramy 210x350 mm ponieważ nie wyraża zgody na taką 

ramę jak również na  różnice w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 363 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 27 poz. 3 

łyżek  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno 

zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary,  

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 364 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 27 poz. 4 

łyżek nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 365 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanych w Pakiecie Nr 27 poz. 5 

łyżek nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach narzędzia. Oferowane narzędzie winno zachowywać 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 366 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 27 poz. 6 

kontenera do sterylizacji,  nie dopuszcza natomiast różnic w parametrach kontenera. Oferowany kontener 

winno zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Urlich Medical, w tym: wymiary, 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 367 Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostaw do 60 dni od daty złożenia zamówienia 

Ad. 368 Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia wymaganego w Pakiecie Nr 5 
poz. 23 (patrz modyfikacje SIWZ) podany pierwotnie numer katalogowy jest nieaktualny. Zamawiający 

wymaga w wymienionym Pakiecie i pozycji igły z kulką 1,2x80 mm lub 1,4x80 mm. 

Ad. 369 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 4 poz. 11 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Deshamp (igła do ligatury)”, natomiast podany numer katalogowy 

jest prawidłowy (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 370 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 23 igły z kulką o wymiarach: 

długość 95 mm, szerokość 1,2 mm. 

Ad. 371 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 21 igły Kocher, odgiętej o długości 

205 mm. 

Ad. 372 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 49 kleszczy do usuwania kamieni 

żółciowych typ Desjardins o długości 225 mm.  

Ad. 373 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 53 igły z kulką o wymiarach: 

długość 95 mm, szerokość 1,2 mm. 

Ad. 374 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 7 kleszczyków typu Nissen lekko 

zagiętych, długość 185 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap , w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 375 Zamawiający wyłącza poz. 10 z Pakietu Nr 7 i tworzy z niej osobny Pakiet Nr 7A (patrz 

modyfikacje SIWZ). 

Ad. 376 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 
poz. 30 klemów naczyniowych o długość 170 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w 

tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 377 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 13 poz. 16 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Doyen”, a numer katalogowy to „EL 628R Aesculap” 

(patrz modyfikacje SIWZ). 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

 

S
tr

o
n

a
5

8
 

Ad. 378 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 17 poz. 3 niewłaściwy nr katalogowy przedmiotu 

zamówienia, prawidłowy numer katalogowy to „MB 291R  Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 3 pęsety chirurgicznej o długość 130 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 379 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 17 poz. 9 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i numer katalogowy to „Mikro Halsted długość 125 mm, nr 

katalogowy BH 109R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w 
Pakiecie Nr 17 poz. 9 peanów zakrzywionych o długość 125 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 380 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 17 poz. 11 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 

katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 381 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 18 poz. 8 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 

katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 382 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 19 poz. 6 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 

katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 383 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 20 poz. 12 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 

katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 384 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20A (po dokonanej modyfikacji 

SIWZ) poz. 21 podważek o długości 160 mm i szerokości 8 mm w części roboczej i szerokości 2 mm 

końcówki roboczej. Zaoferowany produkt winien zachowywać cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy Medicon, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 385 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 22A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 21 luerów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: 

wymiary,  kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 386 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22B (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 

poz. 22 łyżek kostnych o długości 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 387 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22B (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 
poz. 23 łyżek kostnych o długości 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 388 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 
poz. 21 Osteotmu o długości 245 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 389 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 

poz. 22 Osteotmu o długości 245 mm, i szerokości 15 mm pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

ChM, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp 

Ad. 390 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 

poz. 23 młotka o długości 180 mm, średnicy 40 m, wadze 660 g, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

ChM, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp 

Ad. 391 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 24 Luera,  nie dopuszcza natomiast różnic w jego parametrach. 
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Oferowany luer winien zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: 

wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 392 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie własnej zaoferowanego w Pakiecie Nr 23A (po 

dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 26 podważki,  nie dopuszcza natomiast różnic w jej parametrach. 

Oferowana podważka winna zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w 

tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 393 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 
27 dłuta Lexter półokrągłego na drewnianej rączce, długość 275 mm, szerokość 15 mm,  zachowującego 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, 

itp. (patrz modyfikacje SIWZ).  
Ad. 394 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23B (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 
poz. 29 łyżki kostnej o długości 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 395 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23B (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 
poz. 30 łyżki kostnej o długości 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym: 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 396 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga serwisu na terenie kraju, certyfikowanego normami : 

IS09001 2011 i ISO EN 13485, zapewniający kompleksową obsługę narzędzi wraz z wymianą twardych 

wkładek oraz niezbędnych części. Wymagane warunki gwarancji i serwisu Zamawiający określił w SIWZ 

pkt I i XIV.8-14. 

Ad. 397 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga potwierdzenia przez producenta wykonania ze stali 

zgodnie z EN ISO 7153-1 a dla poszczególnych grup instrumentów spełnienia wymogów DIN: nożyczki 

-X20Cr13, X38CrMoVl5 lub X45CrMoV15 kleszczyki, imadła - X20Cr13, Xl5Cr13 lub 50CrMoV15, 

oferowane narzędzia winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ 

Ad. 398 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga potwierdzenia przez producenta, wykonania narzędzi 

ze stali o twardości w zakresie 42-60 HRC i odporności na korozję wg normy DIN EN ISO 13402. 

oferowane narzędzia winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

Ad. 399 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 piły o długości 310 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 400 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 luera o długości 220 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 401 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 Listona o długości 270 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 402 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 9 
korcangu i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 403 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1 
imadła, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 404 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 2 
imadła ze szczękami zagiętymi, utwardzanymi, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: 

wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 405 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 2 poz. 8 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Moynihan” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.  
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Ad. 406 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 2 poz. 9 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Lawrence” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.  

Ad. 407 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 9 kleszczy typu Lawrence o 

długości 275 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 408 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 2 poz. 10 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Overholt” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. 

Ad. 409 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 imadła o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 410 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 411 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 3 poz. 8 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy o długości 180 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 412 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 3 poz. 8 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje), nr katalogowy 

bez zmian. 

Ad. 413 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 12 haczyki o długości 160 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 414 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 13 
korcangu i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 415 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 grabi ostrych o długości 230 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 416 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 417 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 8 końcówki do ssania o długości 

270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 418 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 9 deshampu prawego o długości 

210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 419 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 10 deshampu lewego o długości 

210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 420 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 4 poz. 11 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Deshamp (igła do ligatury” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 421 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 14 haczyków  o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
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Ad. 422 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 5 poz. 1 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Pęseta anatomiczna” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez 

zmian. 

Ad. 423 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 8 moskitków o długości 120 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 424 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 5 poz. 10 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 425 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 11 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 426 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 14 nożyczek naczyniowych o 

długości 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 427 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 17 klemów hemostatycznych o 

długości 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 428 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 18 deshampa prawego o długości 

210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 429 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 19 
korcanga i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 430 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 5 poz. 23 igły z kulką o wymiarach 1,2x80 

mm lub 1,4x80 mm (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 431 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 haków brzusznych o 

wymiarach łyżki 155x50 mm. 

Ad. 432 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 3 haków brzusznych o wymiarach 

łyżki 190x57 mm i długości 270 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 433 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 3 łyżki do haka o wymiarach  

76x98 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 434 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 4 Farabefy o długości 210 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 435 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 6 poz. 5 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Foerster-Ballenger” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 436 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 5 kleszczy typu Foerster-Ballenger 

o długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 437 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 6 poz. 6 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Oshaughnessy” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 
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Ad. 438 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 6 
kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 439 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 7 kleszczy typu Rumel (patrz 

modyfikacje SIWZ) o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 440 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 6 poz. 7 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Rumel” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez 

zmian. 

Ad. 441 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 6 poz. 8 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Overholt” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy 

bez zmian 

Ad. 442 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 14 pęsety anatomicznej o długości 

300 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 443 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 19 Deshampsa o długości 210 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 444 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 20 Deshampsa o długości 210 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 445 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 6 poz. 24 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Nożyczki Tőnnis-Adson” nr katalogowy 

BC 630R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 446 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 26  nożyczek o długości 170 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 447 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 27 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 448 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 29 nożyczek o długości 280 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 449 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 6 poz. 32 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Schnidt” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 32 kleszczy typu Schnidt o długości 190 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 450 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 6 poz. 32 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Schnidt” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy 

bez zmian. 

Ad. 451 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 6 poz. 33 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Spencer Wells”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 452 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 33 kleszczy typu Spencer Wells o 

długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 
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Ad. 453 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 38 imadła do szycia o długości 180 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 454 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 39 imadła o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 455 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 40 

korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
Ad. 456 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 43 
klemów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp.. 

Ad. 457 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 6 poz. 44 
klemów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 458 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 36 Mikuliczy o długości 

220 mm. 

Ad. 459 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 36 Mikuliczy o długości 

240 mm. 

Ad. 460 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 37 Szapitu o długości 

245 mm. 

Ad. 461 Zamawiający wymaga zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 49 kleszcze do usuwania kamieni 

żółciowych Tübinger-Modell (patrz modyfikacje SIWZ) o parametrach zgodnych z kleszczami Aesculap 

nr kat EB239R, tj. wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 462 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 50 kleszczy Kochera  o 

długości 260 mm. 

Ad. 463 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 50 kleszczy Kochera    o 

długości 300 mm. 

Ad. 464 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 52 kleszczy preparacyjno-

hemostatycznych o długości 295 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 465 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 53 igły z kulka o wymiarach 1,2 mm 

x 80 mm lub 1,4 mm x 80 mm(patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 466 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 467 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 4 imadła o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 468 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 8 
korcangu i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 469 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w Pakiecie Nr 9 poz. 1 
korcangu i jego długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 470 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 9 poz. 3 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa określenie to „Cairns 150 mm” nr katalogowy bez zmian (patrz modyfikacje 
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SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 9 poz. 3 narzędzia o długości 150 mm i 

parametrach tj.: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, zgodnych z narzędziem Aesculapa nr 

katalogowy BH 124R,. 

Ad. 471 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 5 pęsety anatomicznej o długości 

150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 472 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 5 pęsety anatomicznej o długości 

160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 
Ad. 473 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 11 klemów okienkowych o 

długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 474 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 9 poz. 12 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner długość 200 mm”,  (patrz 

modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. 

Ad. 475 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 9 poz. 13 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Rochester Carmalt długość 200 mm”,  (patrz 

modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. 

Ad. 476 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 9 poz. 14 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Łyżka Reccamler” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez 

zmian. 

Ad. 477 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 14 łyżki typu Recamler (patrz 

modyfikacje SIWZ)o długości części roboczej 40 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, 

w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 478 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 3 pęsety o długości 150 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 479 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 3 pęsety  o długości 180 

mm. 

Ad. 480 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 6 nożyczek o długości 170 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 481 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 7 nożyczek o długości 170 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 482 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 8 imadła o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 483 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 9 imadła o długości 240 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 484 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 10 poz. 12 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner”,  (patrz modyfikacje SIWZ ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 485 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 16 korcangu o długości 270 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 486 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz. 17 klemów okienkowych o 

długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 
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zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 487 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 4 pęsety anatomicznej o długości 

150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 488 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 4 pęsety anatomicznej o długości 

160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 489 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 5 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 490 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 5 kleszczy typu Koche-Ochsnerr 

(patrz modyfikacje SIWZ) o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 491 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 6 haka operacyjnego z łyżką 

centralną o wymiarach 85x70 mm i łyżkami bocznymi 89 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 492 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 7 wielozębnego chwytaka macicy 

o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 493 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 8 kulociągu jednozębnego o 

długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 494 omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 17 niewłaściwą nazwę przedmiotu zamówienia, 

prawidłowe określenie to „Kleszcze 185 mm krótkie”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez 

zmian. Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanego w Pakiecie Nr 11 poz. 17 
kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 495 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 18 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa określenie to „Kleszcze typu Overholt 210 mm długie nr katalogowy BJ 081R 

Aesculap”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian.  

Ad. 496 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 18 
kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 497 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 19 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa określenie to „Kleszcze typu Overholt 270 mm długie nr katalogowy BJ114R 

Aesculap”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. 

Ad. 498 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 11 poz. 19 
kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 499 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 20 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa określenie to „Kleszcze typu Halsted-Mosquito krótkie zagięte”,  (patrz 

modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 
poz. 20 kleszczy typu Halsted Mosquito o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych 
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wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 500 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 20 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Halsted Mosquito” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 501 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 21 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Halsted Mosquito” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 21 kleszczy typu 

Halsted Mosquito o długości 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 502 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 21 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Halsted Mosquito”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 503 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 22 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowe określenie to „Kleszcze typu Roberts długie proste 250 mm” (patrz modyfikacje 

SIWZ), nr katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 22 

kleszczy typu Roberts o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 504 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 22 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa określenie to „Kleszcze typu Roberts długie proste 250 mm”,  (patrz 

modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. 

Ad. 505 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 21 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Halsted Mosquito”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie 
Nr 11 poz. 21 kleszczy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary,  kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 506 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 25 zapinek o długości 

130 mm ponieważ omyłkowo podał niewłaściwą nazwę i numer katalogowy przedmiotu zamówienia, 

prawidłowa nazwa to „Klem Overholt”, a nr katalogowy to „BJ 081R” (patrz modyfikacje). 

Ad. 507 Zamawiający nie wymaga zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 25 zapinek z łączeniem ramion 

ponieważ omyłkowo podał niewłaściwą nazwę i numer katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa 

nazwa to „Klem Overholt”, a nr katalogowy to „BJ 081R” (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 508 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 11 poz. 28 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Mixter” (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez 

zmian. 

Ad. 509 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 28 kleszczy typu Mixter (patrz 

modyfikacje SIWZ) o długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 510 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 29 korcangów o długości 270 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 511 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 2 haków z łyżką centralną 85x70 

mm i łyżkami bocznymi 64 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 512 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 3 łyżki boczne do haka o długości 

89 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 
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Ad. 513 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 5 korkociągu o długości 170 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 514 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 11 nożyczek o długości 170 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 515 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 13 nożyczek o długości 170 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 516 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 14 nożyczek do histerektomii o 

długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 517 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 15 imadła o długości 240 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 518 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 16 imadła o długości 200 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp 

Ad. 519 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 17 kulociągu 2-zębnego o 

długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp 

Ad. 520 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 12 poz. 20 
korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 521 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 12 poz. 21 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner”  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 522 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 13 poz. 4 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kelly”  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez 

zmian. 

Ad. 523 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 5 peanów o długości 180 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 524 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 13 poz. 6 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner”  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 525 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 6 kleszczy typu Kocher-Ochsner 

(patrz modyfikacje SIWZ) o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 526 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 9 imadła o długości 200 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 527 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 11 kulociągu dwuzębnego o 

długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 528 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 13 poz. 12 
korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 
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zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 529 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 13 poz. 16 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Doyen nr katalogowy EL 628R 

Aesculap”, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 530 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 poz. 17 wziernika o wymiarach 90x40 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 531 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 2 wziernika pochwowego o 

wymiarach 90x40 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 532 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 7 imadła o długości 160 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 533 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 7 imadła z wyżłobieniem w 

szczęce, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 534 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 1 haków o wymiarach 40x11 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 535 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 15 poz. 2 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Gemini”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy 

bez zmian. 

Ad. 536 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 3 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 537 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 15 poz. 4 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Nożyczki De Bakey nr katalogowy BC 657R Aesculap”,  

(patrz modyfikacje SIWZ).  

Ad. 538 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 7 moskitków o długości 120 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 539 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 15 poz. 8 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Kocher-Ochsner”  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 540 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 1 młotka o długości 230 

mm i wadze 300 g. 

Ad. 541 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 6 kleszczy do obcinania drutu o 

długości 160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 542 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 8 nożyczek o długości 190 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 543 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 16 B (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 12 

niewłaściwy nr katalogowy przedmiotu zamówienia, prawidłowa nr katalogowy to „790.30.15 Medicon” 

(patrz modyfikacje SIWZ).Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 16 poz. 12 śrubokrętu 

sześciokątnego o długości 20 cm i szerokości 2,5 mm, zgodnego z parametrami śrubokrętu  firmy 

Medicon o nr katalogowy to „790.30.15”,  (patrz modyfikacje SIWZ). 
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Ad. 544 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 16B (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 
13 miarki do śrub, zgodnej z parametrami miarki do śrub  firmy Medicon o nr katalogowy to „711.30.06”,  

(str. 82 katalogu firmy Medicon). 

Ad. 545 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 17 poz. 3 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Pęsety chirurgiczne Hudson nr katalogowy MB 291R 

Aesculap”  (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 17 poz. 3 

pęset chirurgicznej, zgodnej z parametrami pęsety chirurgicznej  firmy Aesculap o nr katalogowy to „MB 

291R” – str. 170 katalogu firmy Aesculap,  (patrz również modyfikacje). 
Ad. 546 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 4 haków dwuzębnych o długości 

160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 
Ad. 547 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 5 haków trzyzębnych o długości 

160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 
Ad. 548 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 7 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 549 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 8 imadła o długości 160 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 550 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 17 poz. 9 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa to „Mikro Halsted długość 125 mm, nr katalogowy BH 109R 

Aesculap”  (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 17 poz. 9 

Mikro Halsted o długości 125 mm, zgodnego z parametrami Mikro Halsted firmy Aesculap o nr 

katalogowy to „BH 109R”. 
Ad. 551 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 17 poz. 10 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Crile”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez 

zmian. 

Ad. 552 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 17 poz. 11 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa nazwa i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 

katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w 

Pakiecie Nr 17 poz. 11 kocherów Ochsner o długości 200 mm, zgodnych z parametrami kocherów 

Ochsner firmy Aesculap o nr katalogowy to „BH 646R”. 

Ad. 553 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 17 poz. 12 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Haki typu Ragnell nr katalogowy BT 004R Aesculap”,  (patrz 

modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez zmian. 

Ad. 554 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 2 imadła o długości 160 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 555 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 3 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 556 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 6 łyżki kostnej o długości 175 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 557 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 18 poz. 7 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowy opis  to „Kleszcze typu Crile długość 160 mm”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian.  

Ad. 558 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 18 poz. 8 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 

katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w 
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Pakiecie Nr 18 poz. 8 kocherów Ochsner o długości 200 mm, zgodnych z parametrami kocherów 

Ochsner firmy Aesculap o nr katalogowy to „BH 646R”. 

Ad. 559 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 19 poz. 2 
korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 560 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 3 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 561 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 19 poz. 5 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowy opis to „Kleszcze typu Micro-Halsted  długość 125 mm” (patrz modyfikacje 

SIWZ), nr katalogowy bez zmian.  

Ad. 562 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 19 poz. 6 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 

katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w 

Pakiecie Nr 19 poz. 6 kochera Ochsner o długości 200 mm, zgodnego z parametrami kocherów firmy 

Aesculap o nr katalogowy to „BH 646R”. 

Ad. 563 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 9 imadła o długości 160 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 564 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 4 haków dwuzębnych o długości 

160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 565 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 5 haków czterozębnych o długości 

160 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 566 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 20 poz. 6 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Haki typu Ragnell”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy bez 

zmian. 

Ad. 567 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 8 nożyczek o długości 160 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 568 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 9 imadła o długości 160 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 569 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 10 
peanów moskitów i ich długość 120 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 570 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 20 poz. 11 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Crile”,  (patrz modyfikacje SIWZ, nr katalogowy bez 

zmian.  

Ad. 571 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 20 poz. 12 niewłaściwą nazwę i nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowy opis i nr katalogowy to „Kocher Ochsner długość 200 mm, nr 

katalogowy BH 646R Aesculap” (patrz modyfikacje SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w 

Pakiecie Nr 20 poz. 12 kocherów o długości 200 mm, zgodnych z parametrami kocherów firmy 

Aesculap o nr katalogowy to „BH 646R” katalogu firmy Aesculap.  

Ad. 572 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 20 poz. 14 
raspatorów , nie dopuszcza natomiast  długości 250 mm. Zaoferowany produkt winien zachowywać 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp 
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Ad. 573 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 15 raspatorów o długości 180 

mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 574 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 20 poz. 19 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Odgryzacz typu Friedmann”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 19 odgryzaczy typu 

Friedmann o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 575 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 20 poz. 19 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Odgryzacz typu Friedmann”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 576 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 20A (po dokonanej modyfikacji SIWZ)  
poz. 21 podważki szerszej o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, 

tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Medicon, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 577 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 4 nożyczek o długości 190 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 578 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 22 poz. 8 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Fuchsig”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy 

bez zmian. 

Ad. 579 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 9 haków powłokowych o 

wymiarach części roboczej 40x20 mm długości 220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy 

Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 580 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 10 haków ostrych 4 zębnych o 

długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 581 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 11 haków ostrych 2 zębnych o 

długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 582 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 12 haków ostrych 1 zębnych o 

długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 583 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 22 poz. 13 
korcangów i długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany 

produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień 

wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 584 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 14 kościotrzymacza o długości 

330 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 585 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 22 poz. 19 niewłaściwy nr katalogowy 

przedmiotu zamówienia, prawidłowa numer katalogowy to „BF 491R Aesculap”  (patrz modyfikacje 

SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 22 poz. 19 klamry do spinania narzędzi 

zgodnej z parametrami klamry do spinania narzędzi  firmy Aesculap o nr katalogowy to „BF 491R”. 

Ad. 586 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 16 podważki na rączce o 

szerokości 22 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 
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zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 587 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 6 listona o długości 270 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia 

podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 588 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 23 poz. 7 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Kleszcze typu Fuchsing”,  (patrz modyfikacje SIWZ), nr katalogowy 

bez zmian 

Ad. 589 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 11 kochera prostego o długości 

220 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje 

cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 590 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 12 haków ostrych 4 zębnych o 

długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 

Ad. 591 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 13 haków ostrych 1 zębnych o 

długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt 

zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, 

rowkowanie, itp. 
Ad. 592 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 14  

haków powłokowych o wymiarach części roboczej 40x20 mm i długości 220 mm. Zaoferowany produkt 

winien zachowywać cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym: wymiary, 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
Ad. 593 Zamawiający dopuszcza różnice w nazwie handlowej zaoferowanych w Pakiecie Nr 23 poz. 16 
korcangów i ich długość 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym 

kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 594 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 23 poz. 17 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowa nazwa to „Odgryzacz typu Bane Hartmann” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 595 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 

poz. 21 osteotomów o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w tym kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
Ad. 596 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 
poz. 22 osteotomów o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 

zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w tym kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
Ad. 597 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji 

SIWZ) poz. 23 młotków o wadze 749 g. Zaoferowany produkt musi zachowywać cechy narzędzia podane 

wg nr katalogowego firmy ChM, w tym: wymiary, kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 598 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 

poz. 26 podważek o szerokości części roboczej 43 mm i długości 250 mm, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr 

katalogowego firmy ChM w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 
Ad. 599 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) poz. 
27 dłuta Lexter o długości 275 mm i szerokości 15 mm, na drewnianej rączce zgodnej z parametrami 

dłuta Lexter  firmy ChM o nr katalogowy to „40.0186” – str. 9 katalogu ChM. (patrz również 

modyfikacje) 

Ad. 600 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23A (po dokonanej modyfikacji SIWZ) 

poz. 28 łyżki kostnej o długości 175 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. 
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zaoferowany produkt zachowuje cechy narzędzia podane wg nr katalogowego firmy ChM w tym kształt, 

stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 601 Zamawiający omyłkowo podał w Pakiecie Nr 24 poz. 1 niewłaściwą nazwę przedmiotu 

zamówienia, prawidłowy opis to „Kleszcze Leriche długość 150 mm” (patrz modyfikacje SIWZ), nr 

katalogowy bez zmian. 

Ad. 602 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 poz. 2 korcangów o długość 270 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 603 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 poz. 47 nożyczek  o długość 140 mm, 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, tj. zaoferowany produkt zachowuje cechy 

narzędzia podane wg nr katalogowego firmy Aesculap, w tym kształt, stopień wygięcia, rowkowanie, itp. 

Ad. 604 Zamawiający wykreślił poz. 16 z Pakietu Nr 8 (patrz modyfikacje SIWZ). 

Ad. 605 Zamawiający dopuszcza jako materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu 

zamówienia - wymagane zgodnie z pkt IV.4.1 SIWZ również strony katalogu (kopia za zgodność z 

oryginałem”), pod warunkiem że zawarte w nim informacje są w języku polskim i zawierają również 

zdjęcie (fotografię) oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami działając 

na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przedłuża termin składania i otwarcia ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 20.09.2016r. godz. 10:00 
            - otwarcie ofert w dniu 20.09.2016r. godz. 11:30 
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, 

III.2, III.4, III.11, V, VI b), IX.1, X.1, XIV.1, Formularzu Ofertowym, Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz 

zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Formularz Ofertowy oraz Załącznik Nr 1 po dokonanych zmianach treści SIWZ. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


