Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 25.08.2017

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego na:
„Sprzedaż i dostawę mało inwazyjnego zestawu rozwieraczy do chirurgii kręgosłupa dla Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. Adama Grucy”
DZP/89/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.
2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień, tym
samym zmieniając treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1
Lp.1.1 Prosimy o dopuszczenie wanny o wym. wewnętrznym 182 mm, zewnętrznym 200 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wannę o wysokości wewnętrznej 182 mm i zewnętrznej 200 mm. Jednocześnie
Zamawiający wymaga wanny, w której będzie można umieścić wszystkie elementy zestawu umieszczone w
wymaganych w SIWZ koszach/tacach. Jednocześnie Zamawiający rezygnuje z określenia dokładnych wymiarów
wanny.
Zamawiający wyjaśnia, że cały zestaw rozwieracza ma być umieszczony w wannie kontenera sterylizacyjnego
poz 1.1 w której są ułożone kosze/ tace. Wanna kontenera poz. 1.1 ma być zamknięta pokrywą do kontenera poz
1.31. Wielkość i wysokość wanny kontenera powinna umożliwiać ustawienie dwóch zaoferowanych koszy/tacy
jeden na drugim i uniemożliwiać ich przesuwanie się w wannie (rozmiar kontenera dostosowany do rozmiaru
koszy/tac). Wielkość poszczególnych koszy/tac powinna zapobiegać wypadaniu narzędzi. Zamawiający nie
dopuszcza ustawienia koszy/tac w kontenerze pod skosem. Zamawiający wymaga zastosowania pokryw do
koszy/tac narzędziowych.
Pytanie 2
Lp.1.2 Prosimy o dopuszczenie kosza o wym. 280x170x55 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kosz o wym. 280x170x55 mm. Kosz powinien umożliwiać ułożenie narzędzi w
wyznaczonych miejscach lub posiadać matę silikonową (jeża). Zamawiający wymaga zastosowania pokryw do
koszy narzędziowych.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na umieszczeniu dedykowanej tacy narzędziowej z pokrywą
wykonanej z tworzywa przeznaczonej do ułożenia narzędzi.
Pytanie 3
Lp.1.3 Prosimy o dopuszczenie kosza o wym. 280x170x55 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kosz o wym. 280x170x55 mm. Kosz powinien umożliwiać ułożenie narzędzi w
wyznaczonych miejscach lub posiadać matę silikonową (jeża). Zamawiający wymaga zastosowania pokryw do
koszy narzędziowych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na umieszczeniu dedykowanej tacy narzędziowej z pokrywą
wykonanej z tworzywa przeznaczonej do ułożenia narzędzi.
Pytanie 4
Lp.1.29 Z uwagi na fakt, że niniejsza pozycja znajduje się w ofercie jednego dostawcy, prosimy o wydzielenie jej i
ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy
zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie łopatki o dł. 75 mm wykonanej z
tworzywa PEEK przeziernego dla promieni RTG.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łopatki o długości 75mm. Natomiast wydzielenie nie
zapewni kompatybilności poz. Lp.1.29 z pozostałymi elementami zestawu.
Pytanie 5
Lp.1.30 Prosimy o dopuszczenie kosza o wym. 540x253x50mm lub 540x253x70 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający zrezygnował z pozycji 1.30.
Pytanie 6

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza system opakowaniowy zestawu rozwieracza składający się z dwóch koszy drucianych w
rozmiarze 545x255x70 mm z matami silikonowymi, umieszczonych w kontenerze sterylizacyjnym jeden na
drugim o wymiarach 580x280x205 mm.
Zamawiający dopuszcza kontener składający się z wanny oraz pokrywy wyposażonej w system barierowy z
antybakteryjnym systemem wentylacji, gwarantujący minimum 5000 cykli sterylizacji.
Zamawiający wymaga zastosowania pokryw do koszy/ tac narzędziowych.
Wielkość i wysokość wanny kontenera powinna umożliwiać ustawienie dwóch zaoferowanych koszy/tac jeden na
drugim i uniemożliwiać ich przesuwanie się w wannie (rozmiar kontenera dostosowany do rozmiaru koszy/tac).
Wielkość poszczególnych koszy/tac powinna zapobiegać wypadaniu narzędzi. Zamawiający nie dopuszcza
ustawienia koszy/tac w kontenerze pod skosem.
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