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Dz. Z. P. 46/ 50/ 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  8  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:  

1. Czy w pakiecie nr 26 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry oferowanego asortymentu? 
- Czy Zamawiający dopuści w części 1 port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami: komora i przewód wprowadzający 

wykonane z tytanu obudowa wykonana z polisulfonu z silikonowymi zakończeniami w miejsce otworów do przyszycia, wysokość 
portu 10,6mm, waga portu 4,6g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml, cewnik silikonowy 6,5F 
o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,0mm średnica zewnętrzna 2,2mm, długość 800mm, długość cewnika oznaczona co 1 cm i 
opisana co 5cm, możliwość wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 
325psi, z zestawem akcesoriów wprowadzających: strzykawka 10ml, echogeniczna igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 
do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku 0.035"x50 cm, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się  
cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, standardowa igła do portu ze 
skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi) z zaworem 
bezigłowym gwarantującym dodatnie ciśnienie, sterylny rękaw do USG (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do 
zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG?  

          Odp: Zamawiający dopuszcza 
 

2. Czy w pakiecie nr 32 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie produktów o niżej przedstawionych parametrach? 
          - poz. nr 1,3,8: igła o zwiększonej wytrzymałości, wykonana ze stali 300 
          Odp: Zamawiający dopuszcza  w poz. 1, 3, 8 produkt o zwiększonej wytrzymałości, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 

3. Czy w pakiecie nr 33 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie produktów o niżej przedstawionych parametrach? 
          - poz. nr 3: saszetka zawierająca nić 2x 75 cm 
          - poz. nr 4: saszetka zawierająca  igłę 4x 55 mm oraz nić 4x 75 cm 
          Odp: Nie 

 
4. Czy w pakiecie nr 35 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie produktów o niżej  przedstawionych parametrach? 

- poz. nr 4: tolerancja dł. nici 70- 75 cm 
- poz. nr 5: tolerancją wielkości igły 35- 37 mm 

       Odp: Tak 

           


