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                                Poznań,  dnia  07. 02. 2018 r. 

Dz. Z. P. 46/ 21/ 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 1 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 

Część nr 28 

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niewzmocnionych pasków do łączenia brzegów skóry, zamykania ran, 

sterylnych, w rozmiarze 6 mm x 76 mm w opakowaniu 50 x (1 x 3) sztuki? 

Odp: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań na ilość wymaganą przez 
zamawiającego w specyfikacji. 

Zestaw nr 2 

Cześć nr 15, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, bez funkcji ostrzegania o niskim stanie baterii, 
pozostałe parametry bez zmian. 
 

Odp: Zgodnie z SIWZ                 

 

Część 26 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 10 mm i wadze 8 

g, średnia podstawy 24mm, 4 otwory fiksacyjne, objętość własna 0,27 ml, średnica przegrody 10mm, powierzchnia nakłucia 0,8 cm²,  

komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca 

znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 

1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z 

atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem 

wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez 

skórę, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera 

prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do 

wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy 
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podawaniu kontrastu z dołączonym paszportem w języku poskim oraz dodatkowo zestaw do USG, w skład, którego wchodzi: tacka,2 

patyczki zakończone gąbką, 3 miseczki, papierowy ręcznik,, elastyczna opaska, osłona na głowicę z kablem,20ml saszetka żelu do 

USG? 

Odp:  Zamawiajacy nie dopuszcza portu w całości tytanowego a tylko komorę tytanową. Jedocześnie zamawiający dopuszcza 

pozostałe  parametry.  

Czy Zamawiający w pozycji 2  dopuści igły do infuzji do wszczepialnych portów - Igła typu Hubera ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 

90º, elastyczne przedłużenie(o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Dostępne rozmiary: grubość: 19G, 

20,22G długość 15 20mm, 25mm. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające 

możliwość automatycznych infuzji, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo? 

Odp: Tak.  

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści igły do portów bezpieczne: 

Piaskowana igła typu Hubera zgięta pod kątem 90º minimalizuje uraz tkanek z miękkimi przezroczystymi rowkowanymi skrzydełkami 

ułatwiającymi wygodny uchwyt dla personelu oraz z płaską i miękka powierzchnią od strony skóry. Elastyczne przedłużenie wykonane 

z poliuretanu, jedynego materiału przystosowanego do podaży leków najnowszej generacji (o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim 

łącznikiem typu Luer Lock. Zacisk oznaczony średnicą, ciśnieniem i przepływem. Konstrukcja zapobiega zakłuciom powodowanym 

przez efekt „odbicia” igły, która jest kierowana automatycznie w stronę bloku, zabezpieczającego, co minimalizuje ryzyko zakłucia bez 

potrzeby zmiany techniki przeprowadzania zabiegu. Urządzenie jest przystosowane do iniekcji wysokociśnieniowych – 350PSI.  

Dodatkowe wyposażenie , miękka poliuretanowa podkładka pod skrzydełka, zwiększająca komfort dla pacjenta. Dostępne rozmiary: 

grubość: 19G, 20,22G długość 15 20mm, 25mm.Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny 

pakowany pojedynczo? 

Odp: Tak  

Zestaw nr 2 

Pytanie 1 

Czy zamawiający w części 29 dopuści sposób pakowania gazików po 100szt? Wówczas zaproponowalibyśmy 10000 opakowań? Jeśli 

Zamawiający wyrazi zgodę na sposób pakowania gazików po 100szt. to prosimy o wskazanie czy prawidłowo interpretujemy sposób 

przeliczenia? 

Odp: Zamawiający dopuszcza sposób pakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Zamawiający potwierdza, że zaproponowana ilość 10000 opakowań po 100 sztuk, jest zgodna z ilością wymaganą przez 

zamawiającego. 

      


