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                                      Poznań,  dnia  15.02. 2018 r. 

Dz. Z. P. 46/ 46/ 18                                                               

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 jednorazowego użytku, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  

26.01.2018r.  2017 /S 018 - 036540 

WYJAŚNIENIE NR  4  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 nr 1 

1. Czy w Części 14 Łyżka laryngoskopowa dla dorosłych, jednorazowa Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty zechce 
przyjąć tolerancję wymiarów łyżek 
+/-2 mm. 
Odp:  Zgodnie z SIWZ  

Zestaw nr 2 

Pyt. 1 dotyczy pozycji 1– Czy Zamawiający dopuści: Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami, komora wykonana z tytanu, 

powleczona od zewnątrz polioksymetylenem, otwory do przyszycia portu, dwa łączniki mocujące cewnik, wysokość komory 10,3mm, 

średnica membrany 8,0mm, cewnik poliuretanowy (nie połączony trwale z komorą portu) o długości 750mm, śr, zew. 2,2mm. Śr. 

wew. 1,3mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm, odporność na ciśnienie do 300 PSI, wyposażony 

w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do 

unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 18cm – 22G, 25mm;  igła Hubera zagięta pod 

kontem 90 stopni  – 22G, 25mm, tunelizator tępo zakończony) oraz zestaw akcesoriów do identyfikacji portu naczyniowego, do portu 

dołączone instrukcja obsługi oraz dzienniczek pacjenta w języku polskim?  

Odp:  Zgodnie z SIWZ  

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pozycji 2-3 dopuści: igłę bezpieczną do portów naczyniowych, z elastycznymi skrzydełkami i plastyczną 

miękką, prostokątną płytką mocującą o śr. ok 32mm, z wężykiem i zaciskiem, nie zawiera lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, 

rozmiary: 

19G, 20G, 22G, długość: 15mm, 19mm, 25mm?  

 

Odp:  Zgodnie z SIWZ  

Zestaw nr 3 

1. Czy w Części nr 13- „Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych” Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH10/12/14/16, długość 56, 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, 
długość 36 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). 
Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o 
długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej 
do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, 
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zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem 
dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. 
Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca 
szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. 
 
Odp:  Zamawiający dopuszcza 

2. Czy w Części nr 39 „Maska krtaniowa I-Gel” Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na maskę krtaniową jednorazowego 
użytku, wykonaną z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, 
nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego/ 
Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary:1 ( poniżej 5 kg);1,5 ( 5-10 kg) produkt sterylny. 
Odp:  Zgodnie z SIWZ 

3. Czy w Części nr 4 „Cewnik do dotchawiczego podawania surfaktantu” Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewnik o 
poniższych parametrach  
- rozmiar cewnika: CH05, długość cewnika 31 cm  
-  wszytstkie elementy zestawu są sterylne  
- zestaw 3 łączników Y - dostosowane do rozmiaru rurki intubacyjnej  
- system zakończony końcówką dostosowaną do strzykawek luer-lock 
- okrągła, silikonowa zastawka PEEP uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacynej, zapewniająca 100% szczelności 
zestawu 
-  cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka) 
-   zmienna sztywność cewnika 
- cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm, oraz oznaczenie kolorami poszczególnych 
centymetrów. 
Odp:  Zgodnie z SIWZ 

Zestaw nr 4   

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w części 5 na zestaw stentu moczowodowego sterylny stosowany do 
czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo - moczowodowego do pęcherza. Do stosowania do 6 
miesięcy. Skalowany co 5cm. Zestaw zawiera: miękki stent dwustronnie otwarty w rozmiarze 4,8Fr o długości 28cm, prowadnik o 
długości:  ok 100cm i popychacz ok 45cm lub opcjonalnie miękki stent jednostronnie otwarty w rozmiarze 4,8Fr o długości 28cm 
prowadnik o długości:  ok 150cm i popychacz ok 90cm do URS, pakowany pojedynczo? 
Odp:  Zgodnie z SIWZ 

2. Ad par. 2 ust. 4 wzoru umowy 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno, a nie wraz z towarem. W przypadku naszej firmy, 
towar wysyłany jest z magazynu za granicą, natomiast faktury z biura mającego inną lokalizację, co uniemożliwia wysyłanie towaru i 
faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ (zawierający informacje o numerach katalogowych, numerach partii, 
terminu ważności i ilości towaru, a także odniesienie do umowy oraz zamówienia), faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list 
polecony priorytetowy). Istnieje także możliwość przesyłania skanu faktury lub faktury w formie pliku .pdf na adres mailowy wskazany 
przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową), w dniu dostawy. Czy Zamawiający dopuszcza którąś z 
możliwości? 
Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w zakresie  § 2 ust. 4. 

 
3.    Ad par. 9 ust. 1a) wzoru umowy 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, co jest 

powszechnie stosowaną wysokością kar.  

Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów powyższego paragrafu. 
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Zestaw nr 5   

Dotyczy Części nr 15 poz. 1 

Czy zamawiający dopuści łyżki typu Miller w rozmiarze 00/dł. 65 mm, 0/dł. 78 mm, 1/dł. 102 mm, przy spełnieniu pozostałych 

wymagań SIWZ? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

Dotyczy Części nr 15 poz. 2 

Czy zamawiający dopuści rękojeści bez funkcji ostrzegania o niskim stanie baterii, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

Zestaw nr 6   

Pytanie do zadanie Nr 10  – „Jednorazowe układy do respiratora Servo-i Maquet oraz akcesoria do tlenoterapii CPAP bąbelkowy. 

Maseczki do resuscytacji noworodka”  

Do pozycji nr 10 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymagania końcówki donosowej - kaniuli w rozmiarze XL, bowiem w 

starym systemie Infant Flow końcówka donosowa w tym rozmiarze nie występuje.  

Odp:  Zamawiający wyraża zgodę. 

Zestaw nr 7   

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pytanie 1 – dotyczy części 11 

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora transportowego Babylog 2000 dla noworodków, mikrobiologicznie 

czysty. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest aktualnie dostarczane do Zamawiającego. 

Odp:  Tak 

Pytanie 2 – dotyczy części 25 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do znieczuleń pediatryczny średnica rur 15mm, wykonany z polietylenu, 

mikrobiologicznie czysty, dwa ramiona o długości 160cm, dodatkowe ramię o długości 120cm, worek oddechowy  1l,złącza 22F 

sztywne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. 

 Odp:  Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 3 – dotyczy części 25 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do znieczuleń pediatryczny średnica rur 15mm, wykonany z polipropylenu, rury 

karbowane rozciągliwe, mikrobiologicznie czysty, dwa ramiona o długości maks. 200cm, dodatkowe ramię o długości 150cm, worek 

oddechowy  1l,złącza 22F sztywne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. 

 Odp:  Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 4 – dotyczy części 25 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do znieczuleń pediatryczny średnica rur 10mm, wykonany z polietylenu, 

mikrobiologicznie czysty, dwa ramiona o długości 160cm, dodatkowe ramię o długości 160cm, worek oddechowy  0,5l,złącza 22F 

sztywne, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.. 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 
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PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 – WZÓR UMOWY 

Pytanie 1 – dotyczy §9 ust. 1 pkt. a) 

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów powyższego paragrafu. 

 

 


