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                                Poznań,  dnia  09. 02. 2018 r. 

Dz. Z. P. 46/ 22/ 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 2 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 

Dotyczy części nr 3 poz. 4  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga koreczka do zamykania strzykawek do żywienia enteralnego, kompatybilnego ze 

strzykawkami do żywienia enteralnymi. 

Obecne zapisy w SIWZ stanowią, że  koreczek w systemie luer – lock będzie niekompatybilny  z wszystkimi dostępnymi na rynku 

strzykawkami enteralnymi, ponieważ w myśl obowiązujących norm medycznych system dojelitowy  ma być niekompatybilny z 

systemem luer – lock (aby uniknąć niepożądanych zdarzeń) i posiadać specyficzne, dedykowane połączenie dojelitowe. Ponadto, 

pozostawienie zapisów SIWZ w obecnej formie może powodować, że Wykonawca zaoferuje strzykawki enteralne (zgodne z SIWZ) i 

koreczek luer-lock (zgodny z wymogiem) ale niekompatybilny ze strzykawkami enteralnymi (niezgodny z wymogiem). 

Dlatego wnosimy o wykreślenie zapisu „luer-lock” aby postępowanie w zakresie części nr 3 nie było „obarczone niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” (art. 93 ust. 1 

pkt. 7 ustawy Pzp).   

Odp:  Zamawiający  potwierdza, że wymaga koreczka do zamykania strzykawek do żywienia enteralnego, bez zamknięcia luer-lock 

kompatybilnego ze wszystkimi pojemnościami w/w strzykawek z poz. 1-3 niniejszej części zamówienia . 

Zestaw nr 2 

Część 8, poz. 1  

Czy Zamawiający pisząc, że każdy koreczek ma być pakowany pojedynczo, ma na myśli to, że każdy pojedynczy korek ma być w 

osobnym opakowaniu, a nie w opakowaniu umieszczonym na blistrze, np. po 4 czy 10 sztuk? 

Odp:  Koreczek ma być pakowany osobno. Zamawiający dopuszcza zespolenie na blistrze po 4 lub 10 sztuk. 

 

Część 8, poz. 1  

Czy w celu zwiększonej aseptyki pracy trzpień koreczka musi być schowany, nie może wystawać poza krawędź korka? 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Część 8, poz. 1  

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym widniała nazwa handlowa, nazwa i adres producenta, znak CE, nr Lot, 

data produkcji i data ważności?  
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Odp: Zamawiający  nie wymaga. 

 

Część 19, poz. 1, 2 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu z przedłużaczami. Pozwoli to na złożenie 

Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. 

Odp:  Zamawiający nie  wyraża zgody wydzielenie  w/w pozycji . 

 

Część 29, poz. 1 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie gazika MEDI-PAD o gramaturze ok. 50g/m
2 

nasączony 70% alkoholem izopropylowym, 

mikrobiologicznie czysty, rozmiar po rozłożeniu 10 x 16cm, czterokrotnie złożony (8 warstw). Opakowanie szczelne gwarantujące 

trwałe nasączenie przez cały okres ważności deklarowany przez producenta, saszetka w rozmiarze 6 x 7 cm. Op. 50 szt. Tak jak 

obecnie stosowane w Państwa placówce. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza gazik o wymienionych wyżej parametrach. 

Zestaw nr 3 

Pytanie 1 - do UMOWY:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy? W takiej lub innej formie?: 

 „Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień każdorazowo na wartość minimum 300 złotych netto”?  

Taki zapis umożliwi Wykonawcom zaproponowanie Zamawiającemu niższych cen w każdym pakiecie. Koszty przygotowania paczki i 
koszty dostawy przy małych zamówieniach znacząco wpływają (zwiększają) cenę ostateczną każdego produktu. Wykonawcy 
kalkulując cenę ostateczną, bazując na minimum zakupowym na poziomie 300 złotych netto, będą mogli obniżyć koszty dostaw 
(kalkulując mniejszą ich liczbę w trakcie roku). 

Odp:   Zamawiający  nie zmienia powyższego zapisu  projektu umowy. 

 Pytanie 2 -  Część  nr  8  –  Koreczek Kombi 

 Czy Zamawiający dopuści koreczek combi stopper  ? 

Zastosowanie: Urządzenie sterylne, nieprzekłuwalne, stosowane do zamykania linii.  
(chirurgiczne i jednorazowe o krótkim terminie przydatności)  
CND: Krajowa Klasyfikacja Urządzeń Medycznych M.D. 20/02/2007: A070501  
Opis: Nasadka złącza ABS z męskim i żeńskim zakończeniem złącza typu luer-lock, dostępna w różnych kolorach: czerwonym, żółtym, 
niebieskim, pomarańczowym i białym.  
Metoda sterylizacji: Sterylizacja tlenkiem etylenu (EtO)  
Zanieczyszczenie gazu ≤ 2 ppm  
Okres ważności sterylizacji: 5 lat od daty produkcji 
 
 Koreczek typu combi wykonany z ABS, z końcówką męską i żeńską luer lock  

 Dostępny w różnych kolorach: czerwony, niebieski, pomarańczowy, żółty i biały  

 Klasa wyrobu medycznego IIa  

 Sterylizowany tlenkiem etylenu  

 Bezlateksowy  
 Odp: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 3 -  Część nr  21 - Regulator przepływu płynów w kroplówce 

 Czy Zamawiający dopuści: 
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 Numer katalogowy:   
-  RFT50Y  
-  RFT50YD – wolny od ftalanów  

 Regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą:   
-  pierwsza skala, z niebieskim nadrukiem na białym tle, używana do określenia przepływu płynów o lepkości mniejszej lub równej 
10%, o zakresie regulacji od „off” (oznaczającego zamknięcie przepływu) do 250 ml/h  
-  druga skala, z białymi numerami na niebieskim tle, do określenia przepływu płynów o lepkości od 10 do 40%, o zakresie regulacji od 
„off” do 200 ml/h  

 Dren o długości 50 cm, wykonany z PCW z portem Y 
Odp:  Zgodnie  z SIWZ. 

Zestaw nr  4  

Czy Zamawiający w części nr 14 wymaga, aby łyżka laryngoskopowa posiadała wyraźne oznakowanie na podstawie łyżki: 

rozmiaru, numeru seryjnego, symboli CE i „nie do powtórnego użycia"? 

Odp:  Zamawiajacy dopuszcza - nie wymaga. 

Czy Zamawiający w części nr 15 dopuści łyżki laryngoskopowe Miller w rozmiarach: 00 / dł. 65mm, Nr 0 / dł. 77mm oraz 1 / dł. 

102mm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

Czy Zamawiający w części nr 40 wymaga, aby wymiennik ciepła i wilgoci posiadał dwustronną powierzchnię wymiany, z 

wkładem celulozowym, o bardzo małych oporach przepływu? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ  

Zestaw nr 5 

Część 40, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci waga ok. 5g, mała przestrzeń martwa 12,5 ml, 

mikrobiologicznie czysta, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ  

Zestaw nr 6 

Pakiet 41 
Prosimy o określenie producenta błon i odczynników, na których Zamawiający obecnie pracuje? 
 
Odp:   
Producent błon : FUJIFILM DI-HL ( blue base) fuji medical dry imaging film; AGFA ORTHO CP-G PLUS; AGFA MAMORAY HDR-C PLUS. 
Odczynniki chemiczne: Wywoływacz G-138 AGFA; utrwalacz G-334 AGFA. 

 


