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Katowice, dn. 09.08.2017r 

 
 
 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.   
                          Nr sprawy: ZP-17-071UN 
 
                                          
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   

 
1. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do 

aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego, które nie są znakowane. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do 

aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego posiadających uchwyt motylkowy. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł aspiracji 
szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego o zakresach regulacji ostrza igły 50-70mm, dł. maks. 
87mm/15G oraz 30-50mm, dł. maks. 67mm/15G. Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 

4. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2. Czy Zamawiający miał na myśli igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka 
i talerza biodrowego z możliwością regulacji długości igły ? Odp.: TAK. 
 

5. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka                      

i talerza biodrowego z dwoma równolegle ułożonymi otworami po jednej stronie igły umożliwiające 

szybkie i efektywne pobieranie komórek ? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 
6.  Dotyczy pakietu nr2, poz.2. Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka                        

i talerza biodrowego z jednym otworem na igle umożliwiający szybkie i efektywne pobieranie komórek 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 
7. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji 

szpiku kostnego z mandrynem czterograniastym; ilość płaszczyzn mandrynu nie ma wpływu na 
procedurę wkuwania. Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 

8. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji 
szpiku kostnego z krawędzią tnącą z pięcioma ząbkami, zapewniającej łatwą penetrację. 

        Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
9. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji 

szpiku kostnego posiadającego zamiast koreczka zatyczkę nakładaną na igłę jak na poniższej ilustracji: 

 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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10. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji 
w następujących rozmiarach: 8G x 100mm i 11G x 100mm. Odp.: Igły o takich rozmiarach są 
zamawiane w poz. 1a i 1b. 
 

11. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do trepanobiopsji, 
które nie są znakowane. Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 
 

                                                                                                      Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                                                   Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
                                                                                                                       mgr Ewa Mołek  
 

 

 
 


