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Sekcja Zamówień Publicznych – tel/fax; 061/85 85 623, e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 
Wyjaśnienia 1 -  materiały opatrunk.  08                                                                                       Poznań, dnia 13.03.2008r.

ZP/2153/2008
Wyjaśnienia nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na dostawę materiałów opatrunkowych
dla potrzeb Szpitala  im. J. Strusia w Poznaniu

	W związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb  Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, które otrzymaliśmy w dniach 12 i 13.03.2008r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1:	dot. pakietu II  - Czy Zamawiający będzie stosował gazę niejałową na bloku operacyjnym jako   inwazyjny wyrób medyczny? Jeżeli tak, czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania gazy niejałowej w składkach zarejestrowanej w klasie IIA, reg.7?
Odpowiedź:	Przedmiotem zamówienia w pakiecie II jest gaza w składkach niejałowa zarejestrowana w Klasie I, spełniająca pozostałe wymagania określone w pkt. 1.2.1 SIWZ. Zamawiający nie wymaga rejestracji gazy w Klasie IIa, natomiast dopuści gazę tak zarejestrowaną jeśli oferta spełni pozostałe wymagania dla gazy określone w pkt. 1.2.1 SIWZ.

Pytanie 2:	dot. pakietu XX –  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu typu peel- pack? Otwarcie opakowania jest bardzo bezpieczne, odbywa się bez ryzyka wydzielania włókien celulozy i innych pyłów. 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów w ilości 1000sztuk czy 1000 opakowań po 2sztuki?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga określonego rodzaju opakowania kompresów, jednak pod warunkiem zachowania  ich jałowości,
	W pakiecie XX zamawiane jest 1000 sztuk kompresów (nie opakowań).

Pytanie 3:	dot. pakietu  XXXIII - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek 
                       opatrunkowych o dł. 12,5m w stanie nierozciągniętym?
Odpowiedź:	Zamawiający  wyraża zgodę na złożenie oferty na siatki opatrunkowe o długości 12,5 m w stanie nierozciągniętym, jednak   pod warunkiem, że nie zostanie zmieniona ilość zamawianych siatek.
 	tj. po 10 szt. w każdej pozycji.
Pytanie 4:	dot. pakietów  XX i XI -  Zamawiający wprowadził  wymóg jaki spełniać powinna oferowana przez Wykonawców folia chirurgiczna, a mianowicie: ^wyrób medycwy klasy IIa'\ Pragniemy poinformować Zamawiającego , że folia chirurgiczna klasyfikowana jest wg Reguły l wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r.w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U, z dnia l maja 2004r.), ponieważ jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, a ponieważ jest wprowadzona do obrotu jako wyrób sterylny zaliczana jest do wyrobów klasy I sterylnej (kl I s)Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20-04-2006r (Dz.U.2004 Nr 93.896) to producent ma obowiązek dokonać klasyfikacji wyrobu medycznego wprowadzonego do obrotu i używania posługując się odpowiednimi regułami klasyfikacji zgodnie z tym do jakiego celu i sposobu użytkowania przeznaczył wyrób. Tak wiec po stronie producenta leży wybór właściwych reguł klasyfikacyjnych i nadanie właściwej klasy ryzyka dla wyrobu i nie mołe ona zostać  narzucona  producentowi  przez  kogokolwiek,  także  przez Zamawiającego. Podczas procesu certyfikacji klasa wyrobu jest weryfikowana przez jednostkę notyfikowaną /uprawniona przez UR jednostka certyfikująca do wystawienia certyfikatu EC/ co jest potwierdzone w wydawanym certyfikacie EC, a ewentualne spory rozstrzyga Prezes Urzędu Rejestracji wg kompetencji nadanych mu art, 15 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2006r (Dz.U.2004 Nr 93.896) i art. 5a ust, l Ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 27 lipca-2001 r. (Dz.U.Ol, 126.1379) Dla potwierdzenia prawdziwości naszego stanowiska, na nasz wniosek. Urząd Rejestracji   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał opinię o klasie sterylnej folii chirurgicznej Prezes Urzędu Rejestracji, uznał klasę I-s dla sterylnej folii chirurgicznej za prawidłowa , co potwierdza i jednocześnie rozstrzyga jak powinna być sklasyfikowana folia chirurgiczna.
          Czy po zaznajomieniu się z powyższymi faktami Zamawiający odstąpi od wymogu aby sterylna folia   
          chirurgiczna oferowana w Pakiecie X i XI była klasyfikowana jako wy^ób medyczny klasy IIa? 

Odpowiedź:	Z uwagi na to, że folie operacyjne będą wykorzystywane przy długotrwałych zabiegach chirurgicznych (patrz wymagania określone w pkt. 1.2.2 SIWZ), a w związku z tym będą miały bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta oraz otwartą raną w polu operacyjnym, zgodnie z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC zamawiający wymaga by folie te był klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa.

Pytanie 5:	dot. pakietów  XX i XI –  Czy Zamawiający dopuści aby oferowana folia charakteryzowała się paroprzepuszczalnością min. 400 g/m2/24h przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Dopuszczenie powyższych parametrów folii nie wpłynie funkcjonalności, przydatności i użytkowania oferowanych Zamawiający będzie aplikował podczas zabiegu.
Odpowiedź:	Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie folii chirurgicznych o parametrach gorszych niż wymagane,  określone w pkt. 1.2.2 SIWZ,  ponieważ każdy z wyznaczonych parametrów ma znaczący wpływ na funkcjonalność użytkowania folii, przy czym poziom paroprzepuszczalności ma znaczenie kluczowe.

Pytanie 6:	dot. pakietu  II - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą, niejałową w składkach o rozm. 90cmx100m?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę rozmiarów.

Pytanie 7:	dot. pakietu V poz. 2-  Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy bez gazy, hipoalergiczny o rozmiarze 5cmx9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę rozmiarów.

Pytanie 8:	dot. pakietu VIII - Czy Zamawiający dopuści opatrunek do wkłuć centralnych 10cmx12cmx 70szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wielkości opakowania - zgodnie z zapisem w pkt. 1.1.1 SIWZ oferowane opakowania mogą być tylko mniejsze niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, natomiast nie mogą być większe.

Pytanie 9:	dot. pakietów X i XI - Serdecznie prosimy od odstąpienia wymogu klasy IIa dla folii chirurgicznych. Taką klasyfikację wyrobu medycznego- folii chirurgicznej posiada tylko jedna firma co utrudnia uczciwą konkurencje, a poza tym wymóg klasy IIa dla folii chirurgicznej jest bezsensowny – nie jest to wyrób inwazyjny.
Odpowiedź: Z uwagi na to, że folie operacyjne będą wykorzystywane przy długotrwałych zabiegach chirurgicznych (patrz wymagania określone w pkt. 1.2.2 SIWZ), a w związku z tym będą miały bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta oraz otwartą raną w polu operacyjnym, zgodnie z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC zamawiający wymaga by folie te był klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa.  

Pytanie 10:	dot. pakietu XXXI poz. 1- 3 -  Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym jałowy 10cmx20cmx40szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym?
Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym jałowy 10cmx25cmx40szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym?
Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym jałowy 10cmx35cmx40szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany wielkości opakowania (patrz odpowiedź na pytanie 9).

Pytanie 11:	dot. pakietu XXXII- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w postaci hipoalergicznych przylepnych pasków do bezurazowego zamykania ran i nacięć chirurgicznych pakowany po 6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym? Czy Zamawiający miał na myśli 100szt pasków?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wielkości opakowania – w pakiecie XXXII
zamawiane są 2 opakowania pasków kopertowanych,  po 50 szt. kopert w każdym opakowaniu.

Pytanie 12:	dot. pakietu XXXIII poz. 1 i 2-  Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o dł. W stanie rozciągniętym 25m? z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym ?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę rozmiarów.

Pytanie 13:	dot. pakietu XXXIV  -  Czy Zamawiający dopuści opatrunek z pianki poliuretanowej pochłaniający wysięk na zaokrąglone części ciała o rozmiarze 20cmx20,5cm? z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę rozmiarów. 

Pytanie 14:	dot.  treści SIWZ pkt.4.2.10 - Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty po 1 szt. z oferowanego asortymentu jeżeli oferowany asortyment różni się jedynie rozmiarem?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt. 1.5  SIWZ  zamawiający wymaga złożenia wzorów  oferowanych materiałów opatrunkowych – po 1 egzemplarzu z każdego oferowanego asortymentu. Ponieważ wzory mają potwierdzić spełnienie przez oferowane materiały opatrunkowe wymaganych warunków, w tym także rozmiarów, konieczne jest złożenie wzorów dla każdego oferowanego asortymentu.
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