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Wyjaśnienia nr

1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę ładunkÓw jednorazowego użytku do stapIerów wielorazowych, stapIery
okrężne, liniowe, skórne, noży harmonicznych, worków laparoskopowych dIa potrzeb

Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala przy
ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmyw dniu 13.05.2OI9r,, uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie Lz Czy w zadaniu 5 poz.1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do ewakuacji
preparatu worek laparoskopowy półautomatyczny, niezawierający lateksu, kompatybilny z trokarem
11mm wykonany z niedrącego się poliuretanu z samorozpręzalną obręczą i trzonem o średnicy 10
mm, o pojemnoŚci 200 ml., z uchwytem oczkowym na dwa palce, kompatybilny z trokarem 11mm.
Pragniemy zaznaczyĆ iż Zamawiający pracował na powyzszych narzędziach i nie zgłaszał żadnych
zastrzeżeń?

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2: Czy w zadaniu 5 poz,Z Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka
laparoskopowego do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego. Worek nieprzepuszczalny i
nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie, poliuretanowy, ze zintegrowanym z tym workiem
dwuczęŚciowym aplikatorem (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu przechodzącej przez trokar
12mm, długoŚĆ trzonu 29,5cm. Pojemnośćworka 1500 ml, worek w kształcie stozka o wymiarach

podstawy 19,05cm i szczytu 9cm, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o średnicy6mm, po
otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10cm x 17cm oraz żyłki,która w trakcie
zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z zawartością.
Pragniemy zaznaczyĆ iż Zamawiający pracował na powyzszych narzędziach i nie zgłaszał żadnych
zastrzeżeń?

OdpowiedŹ; Nie, Zamawiający nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3= Czy w zadaniu 5 poz,3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara optycznego ze
Ściętą kanir;llą; spiralnie-skrętnie, atraumatyczny separator tkankowy, jednorodnie, zewnętrznie
żebrowaną, transparentną, standardową Trokar posiadający: uchwyt do prawidłowego wprowadzenia,

ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na
umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uszczelkę, wyraźne oznaczenie
rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli, grot w kształcie stozka (z bocznymi separatorami/skrzydełkami
umiejscowionymi w jednej linii), wbudowana redukcja 5mm-l2mm lub 5-11 mm. przez trokar
przechodzą narzędzia o Średnicy 12,9 mm w przypadku rozmiaru 11 - 11,9 mm(wewnętrzna średnica
frokaru).Rozmiar 11 i 12mm w zalezności od zapotrzebowania, długośćtrokara 1O0mm. pragniemy
zaznaczyĆiŻZamawiający pracował na powyższych narzędziach i nie zgłaszałzadnych zastrzeżeń?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4z Czy Zamawiający w Pakiecie.9 wyrazi zgodę na złozenie oferty na: stapler skórny
wyposażony w przezierny magazynek z czytelnym oznaczeniem iloŚci zszywek, zszywki grubości
0,60mm szerokoŚĆ 6.5mm oraz wysokość4,7mm powleczone teflonem, znanego amerykańskiego
producenta?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie 5: pakiet

!

poz. 6, Pakiet 2 Pozycje 1,3,6 (w zestawie pozycja 1). W związku ze zmianą
konstrukcyjną narzędzia, prosimy o dopuszczenie produktu posiadającego trzon w przekroju
prostokątny. Pozostałe pa ra metry pozosta ją bez zmia n, zgod nie z SIW Z.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 6: pakiet I i 2, Zwracamy się z proŚbą do Zamawiającego o rezygnację z wymogu
dostarczania próbek do pakietu L i 2. Informujemy, iż produkty będące przedmiotem zamówienia
były dostarczone Zamawiającemu podczas realizacji wczeŚniejszych umów. Ponad to pragniemy
zauważyć, iź próbki nie podlegają ocenie jakościowej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treŚci ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznościzwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,

zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert
17.05.2019 r. pozostaje bez zmian.

- termin ten wyznaczony
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