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                                    Poznań,  dnia   18. 12. 2017 r. 

Dz. Z. P. 30/ 37 / 17                                            

                                                                                 Uczestnicy  postępowania   

         prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  wyrobów 

medycznych, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  21.11.2017 r.  2017 /S 223-463243. 

                                         WYJAŚNIENIE  7  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, na  

podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) 

wyjaśniam:  

ZESTAW 1 

Część 2, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein =10μg/g spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

Odp: Zamawiający dopuszcza równe i poniżej 10μg/g 

Część 3, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe o średniej długości 302mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 

Odp: Zamawiający dopuszcza 

Część 8, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul o właściwościach: 

 Samoprzylepny opatrunek posiadający wycięcie na port pionowy dożylnej kaniuli obwodowej 

 Wykonany z hydrofobowej włókniny 

 Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik 
paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana 
gazowa między opatrunkiem, a skórą 

 Centralnie umieszczony mały wkład chłonny -  zabezpiecza przed 
przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia 

 Podkładka włókninowa - dołączona do opatrunku, przeznaczona do 
umieszczenia pod skrzydełkami kaniuli. Zapobiega uszkodzeniu skóry 
przez tworzywo kaniuli 

 Hypoalergiczny 

 Elastyczny - opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do 
kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów 

 Łatwy do zamocowania na skórze 

 Zaokrąglone brzegi  - zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku 

 Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę 
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metodą ciągłą 

 Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację  

 Jałowy - sterylizowany tlenkiem etylenu 
Odp: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w specyfikacji. 

Część 9, poz. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 

korzystnych ofert. 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Część 10, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1ml z igłą 0,45 x 13mm, skala co 0,05ml? 

Odp: Nie dopuszcza. 

Część 14, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7 l o wysokości 120mm? 

Odp: Nie dopuszcza 

Część 15, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną z polietylenową szczeciną? 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

ZESTAW 2 

PAKIET 7 

Pozycja 1 

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki 3-

częściowa 1 ml tuberkulinowej z igłą 0,45x10mm (26G), sterylna,  skala co 0,01ml,  zakończenie koncentryczne Luer, do 

śródskórnego podawania szczepionek  noworodkom i wcześniakom, bezwzględnie wymagana duża płynność tłoka pozwalająca 

na precyzyjne podawanie najmniejszej objętości płynów (0,02ml), uszczelniacz tłoka bez lateksu, wykonana z polipropylenu, 

przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający- chroni 

przed przypadkowym wycofaniem tłoka, jednorazowego użytku, nie zawierająca lateksu, nietoksyczna, ,  opakowanie papier-

folia, na opakowaniu opis wyrobu medycznego, numer katalogowy, symbol CE, sterylizowana tlenkiem etylenu  (op. zawiera 120 

szt.) 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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ZESTAW 3 

PAKIET 7 

Pozycja 1 

1. Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie  strzykawki 3-częściowej  1 ml tuberkulinowej z igłą 0,45x10mm (26G), sterylnej ,   

wykonanej z polipropylenu, bez zawartości lateksu,  na opakowaniu opis wyrobu medycznego, numer katalogowy, symbol CE, 

sterylizowanej  tlenkiem etylenu  (op. zawiera 120 szt.) 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

 


