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WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na: „Zakup i dostawę klipsownic 

wielorazowego użytku wraz z klipsami na rzecz Szpitala Czerniakowskiego  sp. z o.o.”. 

 

Pytanie nr 1 

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia w poniższym zakresie: Czy Zamawiający 

w poz 1  w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego 

amerykańskiego producenta Weck/Horizon zgodnie z opisem: Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona 

do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnimi. Długość instrumentu 20 cm.  Kolor 

rękojeści niebieski. Klipsownice kompatybilne z klipsami tego samego wytwórcy o parametrach klipsów: klipsy 

tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,02 mm i 5,89 mm po zamknięciu? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający w poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 

znanego amerykańskiego producenta Weck/Horizon zgodnie z opisem: Klipsownica wielokrotnego użytku 

przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnio – dużymi. Długość 

instrumentu 20 cm. Kolor rękojeści zielony. Klipsownice kompatybilne z klipsami tego samego wytwórcy 

o parametrach klipsów : klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 5,73 mm i 8,98 mm 

po zamknięciu? 

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający w poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 

znanego amerykańskiego producenta Weck/Horizon zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe średnie o wymiarach 

przed zamknięciem 3,02 mm i 5,89 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 30 

magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia 

oraz system zabezpieczający przed wysunięciem z klipsownicy. Kompatybilne z klipsownicą tego samego wytwórcy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający w poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 

znanego amerykańskiego producenta Weck/Horizon zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe średnio - duże o wymiarach 

przed zamknięciem 5,73 mm i 8,98mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 

magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia 

oraz system zabezpieczający przed wysunięciem z klipsownicy. Kompatybilne z klipsownicą tego samego wytwórcy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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