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                                                                                                            Sokółka dn. 08.08.2014r  
 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
207000 euro na dostawę  instrumentów medycznych stanowiących doposażenie konsoli ortopedycznej STRYKER 
wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV - 33140000-3 materiały medyczne 
 

      Znak sprawy: SPZOZ IMP2 / 2014   Nr ogłoszenia 260944 - 2014 z dnia 05 -08- 2014r       

                  

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

 Ze względu na dużą rozbieżność cenową oferowanych ostrzy  i chęć przedstawienia jak najbardziej 
korzystnej oferty prosimy o doprecyzowanie zamawianej liczby sztuk dla poszczególnych typów ostrzy i 
modyfikację tabeli ofertowej na trzy oddzielne podgrupy dotyczące ostrzy: 

Podgrupa I 

Ostrze do tkanek miękkich proste i zakrzywione Ø4 do Ø 5,5mm gładkie  

Podgrupa II 

Ostrze do tkanek miękkich proste i zakrzywione Ø4 do Ø 5,5mm agresywne  

Podgrupa III 

Ostrze specjalne tj. wiertło do nawiercania tkanki podchrzęstnej Ø4mm  kompatybilne z końcówką ze 
sterowaniem ręcznym Shavera Formuła 375 – 704-500 o maksymalnej prędkości 12000 obr/min,   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje dodatek nr. 2 w zakresie poz.3. 

Poz. 3 
Ostrze do tkanek miękkich proste i zakrzywione Ø4 do Ø 5,5mm gładkie Ø4mm  kompatybilne z końcówką 
ze sterowaniem ręcznym Shavera Formuła 375 – 704-500 o maksymalnej prędkości 12000 obr/min – 65szt 
Poz. 3.1 
Ostrze do tkanek miękkich proste i zakrzywione Ø4 do Ø 5,5mm agresywne Ø4mm  kompatybilne z 
końcówką ze sterowaniem ręcznym Shavera Formuła 375 – 704-500 o maksymalnej prędkości 12000 
obr/min – 130szt 
Poz. 3.2 
Ostrze specjalne tj. wiertło do nawiercania tkanki podchrzęstnej Ø4mm  kompatybilne z końcówką ze 
sterowaniem ręcznym Shavera Formuła 375 – 704-500 o maksymalnej prędkości 12000 obr/min, - 5szt 
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