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                           Poznań,  dnia 19.02.2018 r. 

Dz. Z. P. 46/ 48/ 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  6  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 

Pytanie nr 1. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo – cenowy – Część nr 41 – Filmy medyczne, wywoływacze i utrwalacze. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie producenta błon i odczynników obecnie używanych przez Zamawiającego. 

Odp:  Zamawiający  obecnie  pracuje na  błonach i odczynnikach producenta: AGFA i FUJI. 

 

Pytanie nr 2. 

Dotyczy: Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo – cenowy – Część nr 41 – Filmy medyczne, wywoływacze i utrwalacze – pkt. 8. 

Czy Zamawiający wymaga, by zestaw chemii czyszczącej do wywoływarek pakowany po 1 szt. pochodził od tego samego producenta i 

tej samej marki co filmy i odczynniki? Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania chemii czyszczącej innego producenta. 

Odp:  Zamawiający nie wymaga  aby zestaw chemii czyszczącej pochodził  od tego samego producenta co filmy i odczynniki. 

Jednakże, zamawiający  wymaga aby zaoferowana chemia była  przeznaczona do pracy z oferowanymi odczynnikami i filmami. 
 

Zestaw nr 2 

Część 1 Poz. 1,2: 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wykonania nadłonowej przetoki pęcherza moczowego: rozrywalna igła 

punkcyjna dł. 120 mm i sterylny cewnik z poliuretanu rozmiar CH 8 długość 400 mm. Pakowany pojedynczo. 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw był wyposażony w worek o pojemności 2l?  

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 5 Poz. 1: 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4,8Ch, skalowanego co 1cm, z popychaczem opcjonalnie 70cm lub 

45cm, pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.  

Odp:  Zgodnie z SIWZ 
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Część 6 Poz. 2, 3: 

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby kolec mikro był wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, 

umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie 

kolca, drugim w połowie jego długości. 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 7 Poz. 1:  

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o długości 40 cm. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Część 7 Poz. 2: 

1. Prosimy Zamwiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania cytostatyków z adapterem z bezigłowym zaworem, bez koreczka o 

długości 50 cm.  

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania o długości 40 cm. 

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Część 14 Poz. 1: 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. 

Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona 

specyfikacja). Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze 

standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z 

polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Rozmiary Macintosh: 3 (130mm x 20 mm) i 4 (155mm x 20mm).  

Odp:  Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Część 19 Poz. 3,4: 

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 3 i 4, aby umożliwić złożenie oferty przez większe grono Wykonawców.  

Odp:  Nie 

 

Część 19 Poz. 3: 

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniuli do dostępu naczyniowego z zatrzaskiem 

typu Flow Switch z systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na 

zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 piankowymi  podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z dodatkowym piankowym paskiem do 

prowadzenia linii? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 19 Poz. 4: 

1. Zwracamy się z zapytaniem czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenia 

rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu ? 

Odp:  Nie 

 

2. Czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych zakończonego atraumatycznie z otworem centralnym 

i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego? 

Odp:  Nie 

 

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała 

wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania? 

Odp:  Zamawiający dopuszcza 
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Część 25 Poz. 1: 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, 

pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe w zakresie od  0,6 m do dł. 1,8 m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem 

kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 0,5L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, 

mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 

Odp:  Nie 

 

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodów oddechowych z możliwością stosowania do 7 dni potwierdzoną 

w instrukcji użycia dołączoną do każdego opakowania jednostkowego.  

Odp:  Zamawiający nie wymaga . 

 

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną 

zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z 

dodatkową rurą długości 1,5 m z 1L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 

4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu  170 g bez akcesoriów. Rura 

wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Część 40 Poz. 1: 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, przeznaczonego od objętości 

oddechowej Vt 60 ml, o wadze 6 g i przestrzeni martwej 16 ml, biologicznie czystego, pakowanego pojedynczo.  

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Zestaw nr 3 

Cześć nr 12  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na  kamerę w rozmiarze 13 x 240 cm z taśmą. Pakowana pojedynczo. 

Odp:  Zamawiający nie  dopuszcza. 

 

Część nr 12 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga osłony urządzeń składanej teleskopowo? 

Odp:  Zgodnie z SIWZ 

 

Cześć nr 12 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga osłony urządzeń posiadającej kartonik ułatwiający aplikację oraz perforacje na 

końcu osłony.  

Odp:  Zamawiający  nie wymaga  ale dopuszcza . 

 

Część 14, pozycja 2,4,5 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie asortymentu z pozycji 2,4,5, co umożliwi innym użytkownikom złożyć konkurencyjna cenowo 

ofertę.  

Odp:  Zamawiający  nie wyrażą zgody na wydzielenie w/w pozycji . 

 

Cześć 17, pozycja 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety sterylnej w rozmiarze 75x45 cm z bilaminatu o gramaturze min 57 g/m2. 

Odp:  Nie, zamawiający nie dopuszcza 

 

Cześć 17, pozycja 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety sterylnej w rozmiarze 45x50 cm z bilaminatu o gramaturze min 57 g/m2. 

Odp:  Nie, zamawiający nie dopuszcza 
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Cześć 17, pozycja 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety sterylnej w rozmiarze 75x90 cm z bilaminatu o gramaturze min 57 g/m2. 

Odp:  Nie, zamawiający nie dopuszcza 

 

Część 18, pozycja 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze części lepnej 28x45 cm, rozmiarze 

całkowitym 28x53,5 cm z systemem bezpiecznej aplikacji. 

Odp:  Nie, zamawiający nie dopuszcza 

 

Część 18, pozycja 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców pakowanych a’24 sztuki. 

Odp:  Nie, zamawiający nie dopuszcza 

 

Cześć 18, pozycja 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Odp:  Nie, zamawiający nie dopuszcza 

 

Część 28 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków pakowanych a’6 sztuk (pasków) z odpowiednim przeliczeniem ilości, tzn. Wykonawca 

zaoferuje 1350 opakowań a’6 pasków. 

Odp:  Nie, zamawiający nie dopuszcza 

 

Cześć 29 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików nasączonych 70 % alkoholem izopropylowym, rozmiar przed rozłożeniem ok. 3x3 

cm, po rozłożeniu ok. 6x6 cm. Opakowanie szczelne gwarantujące trwałe nasączenie przez cały okres ważności, saszetka w rozmiarze 

ok. 5 x 5 cm opakowanie zawiera 100 saszetek.  

Odp:  Nie, zamawiający nie dopuszcza 

 

 

 


