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Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego    
w  trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę wyrobów medycznych 

 
 

 
                       WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  Zamawiający, 
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola 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 r. poz. 1579) udziela  wyjaśnień:   

 
 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 17.04.2018 r. prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający podtrzymuje 

swoje dopuszczenie w zakresie pakietu Nr 1 poz. 1, 2 (pytania znajdujące się w zestawie Nr 10). Zamawiający dopuścił produkty, które nie są równoważne 

z opisanymi pierwotnie w SIWZ. Zamawiający oczekiwał produktów bezpiecznych, wolnych od lateksu i DEHP,  

w dopuszczeniu Wykonawca celowo pominął ten parametr. Ponadto z treści zapytań nie wynika jaka jest waga zaoferowanego zaworu bezigłowego. Czy 

w takiej sytuacji Zamawiający będzie oczekiwał spełnienia pozostałych zapisów SIWZ? Prosimy o ponowne rozpatrzenie pytania znajdującego się w 

zestawie Nr 10, w odpowiedziach z dnia 17.04.2018 r., w przypadku podtrzymania odpowiedzi dopuszczających prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

produktów równoważnych 

Odpowiedź: 
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi z dnia 17.04.2018r. Zamawiający w zakresie części nr 1 poz. 1 i 2  dopuszcza proponowany produkt równoważny 

o wymienionych w zapytaniu parametrach, ale jednocześnie wymaga zachowania pozostałych parametrów specyfikacji, w tym przede wszystkim oczekuje 

wyrobów, które nie zawierają lateksu  i DEHP. 

  
Część 1 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego - jedno wyjście luer-lock męskie zabezpieczone koreczkiem, drugie wyjście luer-lock 
żeńskie zakończone koreczkiem, trzecie systemem bezigłowym, z podzielna silikonowa membraną. Objętość wypełnienia 0,1ml.Prędkość przepływu: 135 
ml / min. Wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty. Materiał pozwalający na podawanie tłuszczy, lipidów. Bezpieczne dokręcanie do linii z 
męskim złączem obrotowym. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Część 1 Poz. 2: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego bezigłowego portu dostępu naczyniowego z jednoświatłowym drenem o długości 13cm 
wykonany z PCV bez DEHP, kompatybilny z końcówką typu Luer i Luer Lock. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i 
po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu 
Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe. Objętość wypełnienia 0,3ml, średnica 1mm z zaciskiem na linii, pozwalający na wielokrotne 
użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 100 użyć.  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 

 

         


