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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ą,

na dostawę ładunkÓw iednorazowego użytku do staplerów wielorazowych, staptery
okrężne, liniowe, skórne, noży harmonicznych, worków laparoskopowych dla potrzeb

Bloku Operacyjnego Wielospecialistycznego SzpitaIa przy
ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

.,, W związku z zapytaniami
otrzymaliŚmy w dniu 12.04.2at7r.

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu 5

do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
do t4.04.20I7 r. uprzejmie wyjaŚniam :

poz, 1 Wnosimy o dopuszczenie staplera skórnego z zszywką o
wymiarach 7x4x0,6mm
Odpowiedźl Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 2: Dotyczy Pakietu 9 Czy Zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie
medycznej IIb i posiadały okres wazności 5 lat od daty produkcji?
Od powied ź= Zamawiający do pu szcza, n i e wym a ga.
Pytanie 3; dot. & 1 pkt. 2 wzoru umowy. Z uwagi na to, iz termin postępowania został ustalony na
okres krótszy niż 24 m-ce od dnia podpisania umowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie
zgody na zaoferowanie asortymentu, którego gwarancja obejmować będzie okres 12 m-cy od daty
kazdorazowej dostawy.
Odpowiedźz Zamawiający nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4: Dotyczy Pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 laparoskopowy worek do
ekstrakcji występujący w rozmiarze 10mm x 90mmx 145mm - 250ml. Worek z prowadnicą
mocowany samozaciągającą nicią, zsuwanY z samorozpręzalnego pierŚcienia. Podwójne, wzmocnione
dno?
Od powied ź= Zamawiaj ący d opu szcza, n ie wyma g a.
Pltanie 5; Dotyczy Pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 laparoskopowy worek do
ekstrakcji występujący ,w rozmiarze tZmm x 190mmx 230mm - 1150ml. Worek z prowadnicą
mcfuowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozpręzalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione
dno?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6; Dotyczy Pakietu 8 Czy Zamawiający dopuŚci w pozycji nr 3 jednorazowyI optyczny
trokar bezpieczny z atraumatycznym separatorem tkankowym (dwa skrzydełka). Rozmiar 11 długość
trokara 100mm. 2 uszczelki jedna typu rybie oczko (wzmacniana plastikowymi płatkami
przeciwdziała rozdarciu przy wkładaniu narzędzi) druga uszczelka dwupłatkowa stozkowa. Dwa
skrzydełka do łatwej aplikacji trokara po bokach?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7z Dotyczy Pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 jednorazowyr trokar
bezpieczny z atraumatycznym separatorem tkankowym (dwa skrzydełka). Rozmiar 12 lub 15mm
długość trokara 100mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 8: Czy w zadaniu B pozycji nr L Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do
ewakuacji preparatu - worek laparoskopowy automatyczny, nie zawierający lateksu, mocny o
objĘtości 200ml, kompatybilny z trokarem 11mm?
Odiiowied ź= Zamawiaj ący d o pu szcza, n ie wyma g a.
Pytanie Czy w zadaniu B pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do
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worka 1500ml, worek w kształcie stożka, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz, po otwarciu
układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10cm x xl7cm oraz żyłki, która w trakcie zamykania
worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z zawartością, kompatybilny z
trokarem 12mm?
Odpowied źz Zamawiaj ący d o pu szcza, n ie wyma g a.
Pytanie 1O: Czy w zadaniu B pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowy,
optycznego trokara bezpiecznego ze skrętnym, atraumatycznym separatorem tkankowym,
zaatĄ/ansowanym system fiksacji składającym się z dmuchanego bezlateksowego balonu oraz dysku
zelpwego, rozmiar 12mm, długość trokara 100mm?
OdpowiedŹ: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych produktów czyli
trokar 11mm (wymiennie), zaawansowany system insuflacji zlokalizowany w czubku ostrza (zgodnie,ż SIWZ).
Pytanie LI Czy,w zadaniu 5 pozycja 1Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów
skórnych wyposazonych w przezierny magazynek z czytelnym oznaczeniem i|ości zszywek, zszywki o
szerokości 7mm oraz grubość 4mm?
Od powied ź= Zamawiający d o puszcza, n ie wymaga.
Pytanie 12= Czy w pakiecie nr 4 pozycji nr 1 Zamawiający zgadza się na zatferowanie staplera
skórnego, wyposazonego w przezierny magazynek z czytelnym oznaczeniem ilości zszywek (min.
iloŚĆ zszywek 35 szt.). Zszywki powlekane teflonem, grubość 0,58-0,6mm, szerokość 6,9-7,Zmm,
wysokość 3,6mm?
OdpowiedŹ: W pakiecie nr 4 poz. 1 nie ma staplerów skórnych, wobec powyzszego Zamawiający
uznaje, iz jest to pomyłka wykónawcy w numerze pakietu i odpowiedź dotyczy pakietu nr 5 poz. 1.
Zańawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie L3= Czy w pakiecie nr 5 pozycji nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o
doiiuszczenie w postępowaniu staplera skórnego o średnicy drutu zszywki: 0,5mm iprzyblizonym
zańknięciu 6,9mm x 3,Bmm?
O{Bowied ź: Zamawiający d opuszcza, n ie wyma ga.

lt,i Ponieważ wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędne.9o na przygotoylanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
19.04.2017 r. pozostaje bez zmian.
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