
 

 

Sygn. Nr sprawy USK/DLG-S/87/12+88/12/2018                                                          Wrocław, 08.02.2018 

 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) 

 

 

 

Dotyczy:    dostawy: 

Pakiet 1 - Lup chirurgicznych ze źródłem światła dostosowanych do parametrów 

indywidualnych  wskazanego przez Zamawiającego Użytkownika 

Pakiet 2 - Klipsów mikronaczyniowych wielorazowych, kompatybilnych z posiadanymi przez 

Zamawiajacego klipsownicą wielorazową dedykowaną do klipsów typu Acland  

nr kat. 56.85.91+56.85.93 prod. Medicon 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące zapytania i 

udziela wyjaśnień:                

 

 

Pytanie 1 

Czy w pozycji nr 1 i 5 Zamawiający dopuści klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny / żylny o dł. końcówki 

roboczej 11,3 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 0,6 – 1,5 mm? Reszta parametrów bez zmian. 

Odp. SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie 2 

Czy w pozycji nr 2 i 6 Zamawiający dopuści klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny / żylny o dł. końcówki 

roboczej 16,6 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 1,0 – 2,25 mm? Reszta parametrów bez zmian. 

Odp. SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie 3 

Czy w pozycji nr 3 i 7 Zamawiający dopuści klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny / żylny o dł. końcówki 

roboczej 16,6 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 1,0 – 2,25 mm? Reszta parametrów bez zmian. 

Odp. SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie 4 

Czy w pozycji nr 2 i 8 Zamawiający dopuści klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny / żylny o dł. końcówki 

roboczej 24 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 1,5 – 3,5 mm? Reszta parametrów bez zmian. 

Odp. SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie 5 

Klipsy mikronaczyniowe zazwyczaj dystrybuowane są w opakowaniach zawierających 2 sztuki zacisków. Czy 

Zamawiający określając ilość i jednostkę miary wymaga zaoferowania jednego opakowania produktu do 

każdej pozycji (tj. 2 sztuki)? 



 

 

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 sztuk.  

 

 
  

Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
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Zofia Widomska-Brycka 

  


