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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawy implantów ! sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku operacyjnego
Neurochirurgii WieIospecialistycznego Szpitala Miejskiego

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy uprzejmie wyjaśniam :

Pytanie L: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwazane dni od poniedziałku Óo
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
OdpowiedŹ:Tak, za dni robocze Zamawiający uwaza dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie 2z Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 3 wzoru umowy wyrazenie ,,2 lata" zostało
zastąpione wyrazeniem ,,7 rok2
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,
Pytanie 3: Jak nalezy rozumieĆ obciążenie wykonawcy kosztami zakupu, o którym mowa w § 4 ust,
4 wzoru umowy? Czy chodzi o obciązenie wykonawcy róznicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu
dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy?
Odpowiedź:Zamawiający doprecyzowuje zapis projektu umowy § 4 ust. 4 na:
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 2 i mogłoby to
spowodowaĆ zakłócenia w pracy/ Zamawiający ma prawo zakupić asortyment nie dostarczony w
terminie u innego dostawcy a różnicą w cenie pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy a ceną
jaką Zamawiający zapłacił w przypadku nabycia produktu u innego dostawcy, obciązyć Wykonawcę,
z którym zawarto umowę,
Pytanie 4: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust, 2 wzoru umowy został dodany podpunkt 4) o
następującej (lub podobnej) treŚci:,,zmiany cen w przypadku przekraczającej 3o/o zmiany średniego
kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy
suma miesięcznych lub kwartalnych wskaŹników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3o/o'?
Dodanie powyzszego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego, Chodzi o to, aby zgodnie z
art, !44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował mozliwość do podjęcia w
przyszłoŚci decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak
inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jezeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen,
będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektu umowy,
Pytanie 5: Zważywszy na mozliwoŚĆ przedłuzenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6
ust. 2 pkt 2 umowy/ czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art,
142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie uzupełni wzoru umowy z uwagi na fakt, ze umowa zawarta
będzie na okres 12 miesięcy a nie jak stanowi przepis, dłuższy niż 72 miesięcy.
Pytanie 6: Pakiet LQ Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania substytutu syntetycznego?
Od powied ź: Zamawiający d opuszcza.
Pytanie 7= Pakiet 1O Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości substytutu opony twardej
stosowanego w naprawach uszkodzeń opony twardej- gotowego rozwiązania naśladującego grafty
autologiczne. Brak właŚciwoŚci adhezyjnych. Implant ten jest biokompatybilny, przenikalny dla
naczyń krwionoŚnych i komórek, przekształca się stopniowo w zywą tkankę wypełniającą ubytek, o

iarach 7.5 x 7,Scm-zgodnie zSIWZ,



Oferowany przez nas substytut wytwarzany zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązujących w
USA i Europie. Implant nie wymaga szycia, o grubości 0,5mm zapewniającej optymalną elastyczność
i biodegradację /wchłanialność oraz optymalne właściwości hemostatycznych.
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Oapowiedź: Tak,
opony twardej,

zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze implant moze byc przyszywany do

Pytanie 8: pakiet 14, pozycia A,
Prosimy o dopuszczenie zastawki liniowej (Hakim) o wymiarach:

. dla dorosłych 16,5mm x 40mm ze zbiornikiem do nakłuwania 13mm,. dla dzieci 13mm x 36mm ze zbiornikiem do nakłuwania 9mm,. niemowląt 20mm x 1Omm z mozliwością rozbudowy o zbiornik Rickhama do nakłuwania.
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pozbawione są lateksu,
MRI do 3 tesli.

Oferowane przez nas zastawki posiadają wbudowany układ antysyfonowy,
posiadają 4 różne ciśnienia otwarcia oraz umożliwiają wykonywanie badańo Zastawka nisko- niskociśn"ieni_owa z zakresem przepływu 15-50ml/h

. Zastawka niskociśnieniowa z zakresem przepływu 35-70ml/h

. Zastawka średntoeśnreniqlryp z zakresem przepływu 70-105ml/h

. Zastawka wysokociśnieni.owa z zakresem przepływu 105-140ml/h
Rozmiar oraz ciŚnienie otwarcia do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9: pakiet 14, pozycja A
Prosimy o dopuszczenie zastawki komorowo-otrzewnowej (Burr Hole) z mechanizmem
antysyfonowym zintegrowanym z zastawką o wymiarach 31xl6mm lub 20xl2mm do wyboru przez
Zamawiającego ?

Oferowane przez nas zastawki posiadają wbudowany układ antysyfonowy, pozbawione są lateksu,
po§iaaalą 4 rożne ciŚnienia otwarcia oraz umożliwiają wykonywanie badań MRI do 3 tesli.
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. Zastawka nisko- niskociśnieniowa z zakresem przepływu 15-50ml/h

. Zastawka niskociśnieniowa z zakresem przepływu 35-70ml/h

. Zastawka średniociśnieniowa z zakresem przepływu 70-105ml/h

. Zastawka wysokocjśni,eniowa z zakresem przepływu 105-140ml/h
Rozmiar oraz ciśnienie otwarcia do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.
OdpowiedŹl Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 1O: pakiet 14, pozycja B
Prosimy o dopuszczenie drenu komorowego oraz drenu otrzewnowego pakowane w osobne, sterylne
opakowania o następujących parametrach:

. dren komorowy długości 23cm z mozliwością przycięcia do ządanej długości, średnica wew.
1,3mm, śr. zew. 2,5, z odcinkiem dystalnym 1,6cm z 4 rzędami po B otworów drenazowych
każdy pakowany wraz ze sztyletem wprowadzającym oraz z kolankiem zabezpieczającym
przez niepoządanym zag ięciem d renu.

. Dren otrzewnowy długości 120cm, o otwartym końcu ze szczelinami, średnica wew. 1,3mm,
śr. zew, 2,5,
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OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczal podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11: pakiet 14
Prosimy o dopuszczenie łączników wykonanych z wysokogatunkowego, apirogennego tworzywa
sztucznego.

a1-1}
Łącznik cewnika

Odpowiedź: Nie, Zamawiający
Pytanie t2: pakiet 15

nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Prosimy o dopuszczenie zastawki programowalnej typu in-line lub burr hole (do wyboru przez
Zamawiającego) regulowanej magnetycznie (5 róznych poziomów przepływu) w zakresie
t5-767ml/godz, ze zintegrowanym antysyfonem lub bez antysyfonu do wyboru przez
Zamawiającego. Zastawka umozliwia wvkonvwan_Lą badań MRI. do 3 Tes
mechanizmu regulapji pĘzepłvwu zastąwki. Zastawka regulowana nieinwazyjnie za pomocą
programatora, widoczna w RTG, ze zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego z możliwością nakłucia,

ł

W zestawie komplet drenów: komorowy i otrzewnowy, impregnowane dwoma antybiotykami
(Ryfampicyna + Klindamycyna) z czasem uwalniania antybiotyków do 156 dni lub standardowych rtie
uwalniających antybiotyków. W przypądku pozvtvwnych odpowiedzi programator zostanie
dostarczonv nieodpłatnię na całv czas trwa.Ęia umowv.

wskaźrrik

Odpowiedź: Nie, Zamawiający
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nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 13: pakiet 16
Prosimy o dopuszczenie kompletnego drenażu komorowego zawierającego następujące elementy:
- odpowietrznik hydrofobowy
- dwa wolne od lateksu punkty iniekcji
- komora ściekowa 50 ml z podziałką
- wymienna torebka drenazowa 700 ml
- dren komorowy impregnowany barem, 35 cm z odcinkiem dystalnym 2,4cm zawierającym 4 rzędy
po 4 otwory drenazowe kazdy, Śr. zew. drenu 1,5mm, śr. zew. 2,Bmm?
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 14: pakiet 16
Prosimy o dopuszczenie kompletnego drenażu komorowego zawierającego następujące elementy:
- dren komorowy impregnowany barem, 35 cm z odcinkiem dystalnym 2,4cm zawierającym 4 rzędy

po 4 otwory drenażowe każdy, śr. zew. drenu 1,5mm, śr. zew. 2,Bmm
- Trójgraniec 15 cm
- Łącznik Luer typu obejmującego
- Kołnierz mocujący
- Kolec ze stali nierdzewnej
- Czerwona nakrywka
- Torebka drenażowa Becker 700 ml
- Linia pacjenta
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15: pakiet 17
Prosimy o dopuszczenie zestawu drenazu lędźwiowego EDM o ponizszych parametrach:

. Cewnik lędźwiowy, o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, B0 cm

. Igła Tuohy o rozmiarze 14, długości 9 cm

. prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem

. Występy mocujące (2 sztuki)

. Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem

. Tępo zakończona igła o rozmiarze 20

. Torebka drenazowa EDM 700 ml
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Zaw or jed nokieru n kowy (a ntyrefl u ksyj ny)
Zestaw do drenazu lędźwiowego EDM z komorą 120 ml z podziałką
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16: pakiet 17
Prosimy o dopuszczenie drenazu lędźwiowego o ponizszych parametraęh:

. Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, B0 cm
r lgła Tuohy o rozmiarze 14, długoŚci 9 cm
r Tępo zakończona igła o rozmiarze 20
. WystĘpy mocujące (2 sztuki)
. Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
. Zespół linii pacjenta EDM
. Torebka drenazowa EDM 700 ml
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nię dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie L7l dotyczy pakietu 16 i L7
prosimy o dopuszczenie UNIWERSALNEGO ZESTAWU DRENAZOWEGO do drenazu i komorowego oraz
lędźwiowego o ponizszych parametrach :

. obrotowe skale ciś_nienia umozliwiające dreĘaz komorowy i lędźwiowy". skala

. Er9onomicznakonstrukcja
Mozliwość zawieszenia na lince lub przymocowania do słupka infuzyjnego przY uzyciu

wbudowanego zacisku słu pkowego
Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w zielone paski, które nie załamują się przy

zginaniu drenu.
. Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania
. Punkty iniekcji bezigłowej SmartSite@
. Główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego
. przetwornikaciśnienia
. odpowietrznik hydrofobowy
. komora ściekowa 75 ml
. odłączalna torebka drenażowa 600 ml
ł Skale ciśnienia o duzych i łatwych do odczytania wartoŚciach (mm H9 lub cm H20)
. system kompatybilny z poziomicą laserową clear-site"
. Soczewka powiększająca na przedzie komory Ściekowej umozliwiająca podgląd pulsacji płynu

przy braku przepływu.
. Przystosowany do wykonywania badań lVRl
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, jeśli zestaw zawiera zawór
umozliwiający usunięcie płynu bez odłączania torebki drenazowej.
Pytanie 18: Pakiet 26 Czy Zamawiający dopuŚci syntetyczny substytut kości w postaci
prostopadłoŚcianu? Materiał złożony ze 100o/o czystego trójfosforanu wapnia całkowicie
przebudowujący się w kość. Pojemność 6cm3
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19: Pakiet L Czy Zamawiający zaakceptuje płytki i wkręty do przedniej stabilizacji
spełniające parametry: nisko profil płytki 1,Bmm, 11 długości płyty: 24-93mm ze skokiem większym
niz 2mm pozostałe wymagania wg SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopulzczar podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 20: SIWZ w zakresie pakietu 20 - zestaw markerów jednorazowych Brainlab, załącznik nr
2 do SIWZ, projekt umowy § 2 ust. 3. Prosimy Zamawiającego o wskazanie jednostki upowaznionej
do potwierdzenia faktury.
Odpowiedź: Jednostką upowaznioną do potwierdzania faktur jest Apteka Zakładowa. Podpis na
liście przewozowym nie jest jednoznaczny z potwierdzeniem faktury a jedynie potwierdzeniem
otrzymania dostawy towaru,
Pytanie 21: SIWZ w zakresie pakietu 20 - zestaw markerów jednorazowych BrainLab, załącznik nr
2 do SIWZ, projekt umowy § 2 ust, 4. W przypadku gdy towar przesyłany jest przez przewoŹnika,
termin dostawy może nie byĆ zbieżny z terminem przesłania faktury w formie elektronicznej. Czy
Zamawiający wyrazi zgodę aby faktura w formie elektronicznej przesłania był w terminie nie póŹniej

,niz np. 3 dni roboczych od dnia dostawy towaru?,!
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Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 22: SIWZ w zakresie pakietu 20 - zestaw markerów jednorazowych Brainlab, załącznik nr
2 do SIWZ, projekt umowy § 3 ust. 3. ęzy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treŚci zapisów § 3

ust. 3 na: ,,Jeśli w dostarczonej partii Zamawiający stwierdzi wady, niezwłocznie pisemnie
zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni zakwestionowany towar na wolny od wad w ciągu 3

dni od daty zawiadomienia, nie obciązając Zamawiającego kosztami wymiany"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 23: SIWZ w zakresie pakietu 20 - zestaw markerów jednorazowych Brainlab, załącznik nr
2 do SIWZ, projekt umowy § 1 ust. Z, Prosimy o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy
wymienione § 1 ust. 2 lit. d-e, g-h dotyczące przeszkolenia personelu w zakresie implantacji i

zapewnienia dostępności implantów, dostawy instrumentarium i prowadzenia spisów kontrolnych,
nie dotyczą pakietu nr 20.
Od powied ź: T ak, Za m awi aj ący potwi e rd za powyższe,
pytanie 24lDo zadania 16, Czy Zamawiający dopuŚci drenaż komorowy posiadający:
o radiokontrastujący dren dokomorowy o długoŚci 35 cm (1,5 mm - Średnica wewnętrzna,3.1 mm -

średnica zewnętrzna) ze znacznikami głębokości; o wykonany ze stali nierdzewnej prowadnik o
długości 36 cm słuzący do wprowadzania drenu dokomorowego; o wykonany ze stali nierdzewnej
troakar słuzący do przeprowadzania drenu pod skórą; o łącze damskie typu LUER-LOK oraz zatyczka
złącza LUER-LOK słuzące do podłączenia dystalnego końca drenu; o tablica pomiarowa słuząca do
regulacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP) z przeliczoną podziałką w mmHg oraz
międzynarodowymi instrukcjami; o komora kroplowa o objętoŚci 100 ml, wyposażona w zastawkę
jednokierunkową oraz jałowy zawor atmosferyczny j o dren do pacjenta o długoŚci powyzej 162 cm
wyposażony w dwa zaciski; o dwa czwórdrożne zawory/ kazdy wyposazony w zeńskie złącze typu
LUER-LoK słuzące do pomiarów; o dwa wykonane z lateksu wejŚcia do wstrzyknięĆ/pobrań; o
jałowy, wyposażony w zawór powietrzny wgrek, o objętości 700 ml, z podziałką wyskalowaną co 50
ml, wykonany z tworzywa winylowego.
odpowiedź- Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że dren komorowy łączy się poziomo z
komorą kroplową i ze jest mozliwość odpuszczenia zawartoŚci worka bez odłączania torebki
drenazowej.
Pytanie 25; Do zadania t7.
Czy Zamawiający dopuści drenaz lędźwiowy składający się z cewnika lędŹwiowego o długoŚci B0 cm i

średnicy wewnętrznej 0,76 mm z fabrycznie włozonym prowadnikiem o długoŚci 85 cm pokrytym
materiałem hydrofilnym. Cewnik jest wyposażony w fabrycznie zamontowane zeńskie złącze LUER-
LoK@ oraz L3 tantalowych znaczników połozenia, które pomagają chirurgowi w zlokalizowaniu
dystalnego końca cewnika w przestrzeni podpajęczynówkowej.
pierwszy znacznik zlokalizowany jest na długości 11,5 cm (całkowita długoŚĆ cienkoŚciennej igły
Tuohy o długości 11,5 cm i rozmiarze 74 wraz z kielichem), kolejne znaczniki rozmieszczone są co
1 cm na odcinku 10 cm, a ostatnie dwa na długoŚci 15 cm i 20 cm. Dołączone są równiez:
-oznaczona co 1 cm cienkościenna igła Tuohy rozmiaru 14, służąca do wprowadzenia cewnika do

iędźwiowej przestrzeni podpajęczynówkowej
-element utrzymujący cewnik w stałym połozeniu;
-nasadka męska LUER-LOK;
-d odatkowe zeńskie złącze LU ER- LOK.
-komora kroplowa 100 ml
-worek 700 ml

odpowiedźl Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że dren komorowy łączy się Poziomo z

komorą kroplową i ze jest mozliwość odpuszczenia zawartoŚci worka bez odłączania torebki
drenazowej.

poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treŚci ogłoszenia o zamówieniu i

nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiającY
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 09.0§.2Ot6nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 09.0§.2O1
r. pozostaje bez zmian. 
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