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Wyjaśnlenia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę obłożeń i pokrowców na aparaturę dla potrzeb Bloku Operacyjnego
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józela Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji,

otr:zymaliŚmy w dniach 16,01;201Br. do 1B.01.201Br. uprzejmie wyjaśniam:

które

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu 2 poz.3: Zwracamy się o dopuszczenie złozenia oferty osłony o
wyiniarach 75x244cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza/ nie wymaga.
pytanie 2: Dotyczy pakietu 2 poz.3: zwracamy się o dopuszczenie złożeniaoferty osłony o
wyrniarach t9x244cm i samouszczelniającą się końcówką. Pozostałe parametry zgodnie zSIWZ,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 3: Dotyczy Pakietu 2 poz. 4: Zwracamy się o dopuszczenie złożenia oferty osłony na
aparaturę o Średnicy 5lcm (102cm po rozciągnięciu), Pozostałe parametry zgodnie zSIWZ.
OdpowiedŹz Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wyma9a.
Pytanie 4: Zwracam się z proŚbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja nr 1
kompresów gazowych laparotomijnych o wymiarach 45x45cm z gazy siedemnastonitkowej,
czterowarstwowej ze znacznikiem RTG i trokiem, białej (pranej w H2O) w ilości 20 szt,
Od powied ź: T ak, Za m awi aj ący dopuszcza, n e wymaga.
Pytanie 5: Zwracam się z proŚbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja nr 1
kompresów gazowych z RTG o wymiarach 1OxlOcm z gazy 17 nitkowa, 12 warstwowa, kolor biały w
ilości40 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 6= Zwracam się z proŚbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja nr 1
kiebźeni przylepnej, dwukomorowej na narzędzia o wymiarach 2xl5x4Ocm z sztywnikiem.
Odpowiedźl, Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytónie 7: Zwracam się z proŚbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja nr 1 drenu
dooódsysania pola operacyjnego z PCV, 30CH, długoŚĆ 3,5m, z końcówką Yankauer Bmm, zagiętą z
rękojeŚcią i 4 bocznymi otworami, bez kontroli siły ssania.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza/ nie wymaga.
Pytanie 8l Zwracam się z prośbądo Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja nr 1
dodatkowo do zestawu 2 ręczników do rąk o wymiarach 30x3Ocm.
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 9= Zwracam się z prośbądo Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie I pozycja nr 2
zestaw do zabiegów przezcewkowych TUR o składzie jak ponizej: 1x Serweta chirurgiczna do
przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 1B4 x 150 x 240cm, zintegrowana z
nogawicami, posiadająca nieprzylepny otwór na prącie o śr.5cm i osłonę na palec do badania per
i

rectum; dookoła otworu warstwa chłonna min. 22 x 22cm, serweta posiada worek do
przdchwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu. Serweta wykonana z laminatu
dWuWarstwowego (PPIPE) o gramaturze min. 59 g/mZ odpornoŚĆ na przenikanie cieczy strefa
kryityczna min. 200 cm H2O, wytrzymałośćna wypychanie na sucho i mokro min. 80/60 kPa, z
wdistwą chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2 o nieprzemakalnoŚci min
jcm
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H20;1x Dren o średnicymin, Bmm idługoŚci min, 140cm;
1 x'Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 150 cm x 200 cm słuząca jako zawinięcie zestawu,
rł4ykqnana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (PP/PE) o gramaturze min. 59 g/mZ
odpdrność na przenikanie cieczy strefa krytyczna min. 200 cm H2O, wytrzymałoŚĆ na wypychanie na
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i mokro min. 80/60 kPa. Obłozenie spełnia wymagania wysokie sfery krytycznej na całej
powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2010.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 10: Zwracam się z proŚbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja nr 3
Jednorazowe przeŚcieradło nieprzemakalne, wykonane z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach
150x2O0cm (włóknina hydrofilowa PPIPE) o gramaturze 59 9lmZ odpornośćna przenikanie cieczy
min, 200 cm H20, wytrzymałoŚć na sucho min, B0 kPa.
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
|ytanie 11: Zwracam się z proŚbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja nr 4
Sciereczkę chłonna wykonana z poliestru i celulozy, sterylna pakowana pojedyńczo, rozmiar 30 x 35
cm-, gramatura powyżej 52 g/mZ.
Odpowiedźr Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pltanie 12; Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1: Czy Zamawiający dopuściw
poizycji nr 1 zestaw uniwersalny w składzie i parametrach jak ponizej: 1. serweta operacyjna z taśmą
lepną o wymiarach 150x240cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego - włóknina o gramaturze
23glmż oraz folia polietylenowa o 9ramaturze 40 mikronów. Odpornośćna przenikanie cieczy min.
100cm HzO oraz wytrzymałoŚĆ na wypychanie na sucho/mokro 88/61 kPa - ższt, 2.serweta
operacyjna z taŚmą o wymiarach 100 x 100cm wykonana z laminatu 3 warstwowego-włóknina o
gramaturze 23g/m2, folia PE o gramaturze 40 mikronów oraz włóknina polipropylenowa o
gramaturze Lżg/m2. odpornoŚĆ na przenikanie cieczy min. 100cm HZO oraz wytrzymałośćna
wypychanie na sucho/mokro 115/BB kPa - 2 szt.3. kompres gazowy laparotomijny o wymiarach
45x45cm, gaza 2-nitkowa, 4-warstwowy, ze znacznikiem RTG, kolor biały - 10 szt. 4. kompres
§azowy o wymiarach 10xlOcmI gaza 17-nitkowa, B-warstwowa, kolor biały - 30 szt, 5. kieszeń na
narzędzia o wymiarach 30 x 30cm - 1 szt. 6. TaŚma lepna wykonana z włókniny po|iestrowej o
grómaturze 40mg/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjnośćskórna: 1,5N/25mm o wymiarach
9cm x 49cm - 1 szt. 7, dren łączący do ssaka PVC 24Ch o długości3.5m, z aspiracją typu Yankauer
2OC'h, z okrągłą końcówką, czterema otworami - 1 szt. B. osłona na stolik Mayo o wyńiarach 79 x
'"
145cm - 1 szt. 9. ręcznik chłonny o wymiarach 18cm x 25cm - 2 szt. 10. osłona na stół narzędziowy
o Wymiarach 150 x 240cm słuząca jako zawinięcie zestawu, obszar chłonny o wymiarach 75 x 240cm
- l*śzt?
Odp'ówied ź: T ak, Za m awiający d o pu szc za, nie wymag a.
Pytanie t3: Czy Zamawiający dopuŚci w pozycji 2 zestaw TUR w składzie i parametrach jak ponizej:
1,'Śerweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach I7SlZ7OxIBOcm
zintegrowana z nóga*icami, posiadająca otwór sańoprzylepńy w okolicy jamy brzusznej o średnicy
Bcm, otwór na prącie o Śr. 5cm iosłona na palec do badania per rectum; serweta posiada worek do
przćchwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu. Serweta dwuwarstwowa składająca się z
włókniny o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów - 1 szt. 2, samoprzylepny organizator
przewodów o wymiarach 9xlBcm - 1 szt. 3. ręcznik chłonny o wymiarach 1Bx25cm - ższt.4. osłona
na stół narzędziowy o wymiarach 150 x 24Ocm słuząca jako zawinięcie zestawu, obszar chłonny o
wymiarach 75cm x24Ocm - 1szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie L4= Zwracamy się do Państwa z prośbąo wydzielenie z pakietu pozycji nr 3 oraz
umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32
ust.'2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a spowoduje większą konkurencyjność.
OdpowiedŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
zakresie podziału Pakietu nr 1, tj. Zamawiający wydziela z Pakietu nr 1 pozycję 3 i4, z których
tworzy nowy Pakiet nr 3. Nowy, obowiązujący formularz ofertowy w załączeniu do niniejszego pisma.
Zamawiający okreŚla kryterium oceny ofert dla Pakietu nr 3: cena oferty 100o/o.
Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuściw pozycji 4 ściereczki pakowane po 2 szt. w rozmiarze 30 x
40ćm?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
sucho
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Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu i
powodują koniecznoŚĆ zwiększenia czasu niezbędnego na prżygotowanie oferty, zamawiający
przedłużatermin składania i otwarcia ofert na dzień 26.01,2018r. godzina składania ofert
bez zmianr godzina otwarcia ofert 1O:OO.
Z powazaniem
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