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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawy gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku
kostnego dla potrzeb 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 1: Pytanie do Pakietu 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1wosku kostnego
trzyskładnikowego w proporcjach: wosk pszczeli i parafina - BOo/o, palmitynian izopropylu - 20o/o.
Pakowane w pojedynczychl jałowych saszetkach 2,5g - 39.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza| oczekuje złożenia oferty zgodnej zSIWZ.
Pytanie 2: Pakiet 6: Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów wymaga aby
oferowany produkt zawierający antybiotyk posiadał rejestrację jako produkt leczniczy?
OdpowiedŹ: Tak, Zamawiający wymaga. Informacja zawarta jest w formularzu ófertowym przy
Pakiecie nr 6.
Pytanie 3: Pakiet 6: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane
wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakazeń kości oraz tkanek miękkich.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 4: Pakiet 5: - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 rozmiar 10,2x5,1"
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 5: Pakiet nr 5 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej
resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami 9amma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w

i nstru kcji uzytkowan ia ;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około Bo/o zakażeń
szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m,in. sepsę orazzapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania - od 7 do L4 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 - 3,5, kwaŚny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona
działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- Warunki przechowywania do 25 stopni?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat oczekuje złożenia oferty zgodnej zSIWZ.
Pytanie 6: Pakiet nr 5 poz. 3-4 Czy Zamawiający dopuŚci gazę hemostatyczną z utlenionej
resorbowalnej celulozy, która posiada następ'ujące właŚciwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie!'strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi



- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- włóknina siedmiowarstwowa
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w

i nstru kcj i uzytkowa nia ;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8o/o zakażeń
szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania - od 7 do t4 dnii
- posiadający niskie pH 2,5 - 3,5, kwaśny od,czyn gazy hemostatycznej powoduje, ze ma ona
działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje złozenia oferty zgodnej z SIWZ.
Pytanie 7: Pakiet 5 poz. 4: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5,1 x 10,2cm.
Odpowiedźz Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 8: Pakiet nr 9 poz. 1: Zwracamy się z prośbąo dopuszczenie wosku składającego się z
wosku pszczelego i parafiny stałej BOo/o araz palmitynianu izopropylu 20o/o? Palmitynian izopropylu
jest su bstancją zmiękczającą,
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiającv nie dopuszczaI oczekuje złożenia oferty zgodnej z SIWZ.
Pytanie 9: Dotyczy Pakietu 10 poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru B x 5 x
0,1cm.
Odpowiedźl, Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanle 1O: Dotyczy Pakietu 10 poz. 2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru B x 5 x
1cm,
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 11: Pakiet 5 poz. I-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby działanie bakteriobójcze wobec
PRSP było udokumentowane w instrukcji używania producenta, a pozostałe szczepy w instrukcji oraz
badaniach in-vitro??
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI oczekuje złożenia oferty zgodnej zSIWZ.
Pytanie 12: Pakiet 5 poz. 3-4: W związku zzakazem UE prowadzenia badań klinicznych,,in vivo" (na
ludziach) i przedklinicznych ,,in vivo" (na zwierzętach), mogących narażać organizmy zywe na
niepotrzebne cierpienie, skoro można udowodniĆ dane działanie laboratoryjne ,,in vitro" zwracamy się
z proŚbą o dopuszczenie tego rodzaju badań na potwierdzenie hamowania rozwoju szczepów
bakterii.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI oczekuje złożenia oferty zgodnej zSIWZ.
Pytanie 13: Pakiet 5 poz. 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie
przetargowej włókniny hemostatycznej w rozmiarze 10,2x5, lcm?
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 14: Pakiet 9 poz. I: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie
przetargowej wosku kostnego o następującym składzie: B0o/o wosk pszczeli i parafina oraz 2Oo/o
pal mitynan izopropylu?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje złożenia oferty zgodnej z SIWZ.
Pytanie 15: Pakiet 10 poz. t i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w
ofercie przetargowej chłonnej gąbki zelatynowej w rozmiarach odpowiednio: BOmmx 50mm x 1mm
(poz. 1) oraz,BOmm x 50mm x 10mm (poz.2).
Odpowiedźz Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,
Pytanie 16: Pakiet 8 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego o składzie:
mieszanina wosków pszczelich - 80o/o oraz palmitynian izopropylowy 20o/o,
Odpowiedźz Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 17: Pakiet 9 pozycja 1: Zwracamy się z proŚbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego
pakietu,
Odpowiedź= Zamawiający nie wydziela z pakietu.
Pytanie 18: Pakiet 9 pozycja t: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o
składzie: mieszanina wosków pszcze|ich 80o/o ofaz palmitynian izopiopylowy 20o/o?
OdpowiedŹ; Nie, Zamawiający nie dopuszczal oczekuje złożenia oferty zgodnej zSIWZ.
Pytanie 19: Pakiet 5 poz. 4: Czy zamawiający dopuŚci włókninę hemostatyczną o wymiarze
10,2x5,1cm?
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga"



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 na25.07.2019
r. pozostaje bez zmian.
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