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

Otwock, dnia 15 marca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do magazynu szpitala przez okres
24 miesięcy”

Znak sprawy: DZP.26.29/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017
r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1
Pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści średnicę balonu dla :
Rozmiaru 3F/80 cm – 6 mm
Rozmiaru 4F/40 lub 80 cm – 8 mm
Rozmiaru 5F/40 lub 80 cm – 10 mm
Rozmiaru 7F/40 lub 80 cm – 14 mm
Pozostałe parametry bez zmian ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Pakiet nr 10, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści podajnik na 10 szczoteczek kompatybilny z pozycją nr 1 z pakietu nr 10 ? Na
rynku nie występuje podajnik z możliwością przechowywania 12 sztuk.
Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Pakiet nr 10 to łączniki, kapturek zabezpieczający oraz adapter zakrzywiony. Zadane pytanie nie
dotyczy danego pakietu.
Pytanie dotyczy pakietu nr 4. Zamawiający zgodnie z odpowiedziami z dnia 15.03.2018 r. dopuścił
podajnik kasetowy na 10 szczotek kompatybilny z wielkością szczotek nadających się do
sterylizacji.

Pytanie nr 3
Pakiet nr 12, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 150 -175mm z otworem
wrzutowym 65mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pojemnik na odpady medyczne o wysokości 150 -175mm z otworem
wrzutowym 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.
Pytanie nr 4
Pakiet 2 poz. 1- 4:
1.Prosimy o dopuszczenie przedłożenia próbek w ilości 1 opakowania 100szt produktu z dowolnego
rozmiaru z zakresu wymaganego w siwz.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym ma być oryginalnie nadrukowany rysunek
ostrza w skali 1:1?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym był oryginalnie nadrukowany
rysunek ostrza w skali 1:1, ale dopuszcza.
3. Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) ma być szczelne
zewnętrznie owinięte folią?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) było szczelne
zewnętrznie owinięte folią, ale dopuszcza.
Pytanie nr 5
Pytanie nr
Pakiet 9:
Poz. 1 i 2 :
1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowani strzykawek posiadających tłok i cylinder wykonane z
polipropylenu, spełniające pozostałe wymogi swiz.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają mieć oryginalnie nadrukowane przez producenta na
cylindrze logo producenta i typ strzykawki, co pozwala na szybką identyfikację produktu bez opakowania
jednostkowego.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga, aby strzykawki miały oryginalnie nadrukowane przez producenta na
cylindrze logo producenta i typ strzykawki, co pozwala na szybką identyfikację produktu bez
opakowania jednostkowego.
Poz. 3 i 4:
1.Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być wykonane z poliwęglanu- materiału pozwalającego na
bezpieczną podaż lipidów i chemioterapeytków?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga, aby kraniki były wykonane z poliwęglanu- materiału pozwalającego na
bezpieczną podaż lipidów i chemioterapeytków.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być wyposażone w optyczny i wyczuwalny wskaźnik
położenia pozycji otwarty/zamknięty, co gwarantuje ich precyzyjną obsługę?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga, aby kraniki były wyposażone w optyczny i wyczuwalny wskaźnik
położenia pozycji otwarty/zamknięty, co gwarantuje ich precyzyjną obsługę.

Poz. 4:

Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki z przedłużaczem mają być wyposażone w bezigłowy port dający
możliwość na dostrzykiwanie leku bez konieczności rozłączania linii?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby kraniki z przedłużaczem były wyposażone w bezigłowy port dający
możliwość na dostrzykiwanie leku bez konieczności rozłączania linii, ale dopuszcza.
Pytanie nr 6
Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną wielorazową o wymiarach ok. 105/42/20mm, wykonaną
z polipropylenu (korpus) i nylonu (oszczotkowanie), przeznaczoną do sterylizacji w autoklawie w temp.
132˚C w czasie nieprzekraczającym 30 min.?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza szczotkę chirurgiczną wielorazową o wymiarach 105/42/20mm,
wykonaną z polipropylenu (korpus) i nylonu (oszczotkowanie), przeznaczoną do sterylizacji w
autoklawie w temp. 132˚C w czasie nieprzekraczającym 30 min.
Pytanie nr 7
Pakiet 12, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o średnicy 120mm/110mm (górnej / dolnej), wysokości 110mm, z
otworem wrzutowym o średnicy ok. 90mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.
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