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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:   
 
       Zestaw nr 1      
 
Część nr 2 – Siatka do naprawy dna miednicy – 6-ramienna.  
 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Części 2: 
poz. 1 siatka do naprawy dna miednicy 6-ramienna, wysokość 8,5-9,1 cm, szerokość 4-6 cm grubość 0,34 mm, light mesh, 

wykonana z polipropylenu monofilamentowego 45 g/m², różne kolory pętelek w ramionach górnych, środkowych i dolnych, sterylna, 
pakowana pojedynczo, narzędzia do implantacji siatki w ilości do 2 szt., op. 1 szt.  

poz. 2 taśma operacyjna do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, szerokość 0,8 cm, w części podcewkowej 1,2 cm, dł. 50-
55 cm, symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę, wykonana z polipropylenu 
monofilamentowego, tkana w całości z atraumatycznymi brzegami, sterylna, pakowana pojedynczo, narzędzie do implantacji taśmy w ilości 
2szt., op. 1 szt. 

 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
      
 
       Zestaw nr 2  
 
Część nr 7 – worki do sporządzania mieszanin żywieniowych 
Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie ilości w stosunku do pojemności worków. Różnica w cenie worka 250ml i 1000ml jest znaczna, co 
wpłynie na wysoką wartość oferty. 
Odpowiedź: 
W załączeniu formularz asortymentowo- cenowy z  rozdzieleniem  ilości w stosunku do pojemności worków. 
 
Pytanie do Umowy 
Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za 
realizację umowy po stronie Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy  zostanie  wpisana na etapie zawierania umowy z wybranym Wykonawcą. 
 
 
       Zestaw nr 3 
1. Pakiet nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie taśm o następujących parametrach: 
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Sterylnym zestawem jednorazowego użytku. 
Metoda zakładania „inside-outside” 
Parametry taśmy: 
- polipropylen / monofilament  o wymiarach 1,1-x12 cm ciętej laserowo, nici pozycjonujące 
-wielkość porów powyżej 1200μm 

-taśma i nici umieszczona w plastikowej os once  
Jednorazowa  prowadnica ze stali nierdzewnej z  rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonione  metodą „inside-out” 
umieszczone w plastikowej ostro zakończonej osłonce, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi. Atraumatyczna prowadnica do 
prowadzenia właściwej prowadnicy.    
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 

 


