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SR/XV-270-24(3)-SS/19           Poznań, dnia 29.07.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

SR/XV-270-24-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

PYTANIE: 

Dot. pakietu 38 pozycja 4 

Czy Zamawiający doprecyzuje jaką wymaga ilość drenu balonowego do ssaków? Czy Zamawiający 

ma na myśli 30 m x 3500 szt? 

ODPOWIEDŹ: 

30 m w opakowaniu i 5 opakowań. Zamawiający poprawi specyfikację techniczną. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdz. IX, pkt. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 

lub 4 miejsc po przecinku? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 51 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koca grzewczego, którego parametry techniczne 

opisane są w dołączonej karcie katalogowej produktu? 

 

Opis produktu  
Jednorazowy koc grzewczy z sześcioma panelami grzewczymi  - Ready Heat 

Koc grzewczy składa się z trzech głównych elementów:  

 „powłoczki" wykonanej z włókniny 

 elementu grzejnego (chemicznego) 

 opakowania zewnętrznego z przezroczystej folii  

 

Koc ten nagrzewa się do temperatury 40°C, którą utrzymuje przez około 8 godzin. Po wyjęciu go z 

opakowania zewnętrznego i rozłożeniu, nagrzewanie koca do temperaturyroboczej trwa około 15 - 20 

minut. 

Opakowanie zewnętrzne - przezroczyste opakowanie zewnętrzne ma budowę dwuwarstwową, składa 

się z folii „KOP" polipropylenowej pokrytej chlorkiem winylidenu.  
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„Powłoczka" - wykonana jest z syntetycznego materiału wykorzystywanego do produkcji jednorazowych 

pościeli szpitalnych. Jest to włóknina, w skład której wchodzi 98% polikapronamidu oraz 2 % dwutlenku 

tytanu. 

Element grzejny - każdy element grzejny to pikowana kieszeń o wymiarach 20 cm x 26 cm w kocach 6 i 

4 panelowych oraz 13 cm x 15 cm w kocu 12 panelowym. Warstwa zewnętrzna kieszeni wykonana jest 

z włókniny, natomiast wewnętrzna z laminowanej folii polietylenowej, wypełnionej związkami i 

substancjami chemicznymi: pyłem żelaza (50 - 60%), wody (15 - 25%), węglem aktywnym (5 - 10%), 

wermikulitem (1 - 3%), solą (2 - 5%), pyłem drzewnym (2 - 5%) oraz pyłem chłonącym wodę (0,1 - 1%) 

Koc grzewczy - sześć paneli - charakterystyka: 

 zastosowanie: aktywne ogrzewanie całego ciała poszkodowanego,  

 konstrukcja ogrzewacza: Opakowanie z tworzywa sztucznego, odporne na czynniki 

zewnętrzne, środowiskowe, 

 wymiary : 91 cm x 152 cm System grzewczy aktywowany jest przez fizyczne właściwości 

pakietu. 

 zawiera sześć paneli grzewczych aktywowanych przy kontakcie z powietrzem.  

 jednorazowy, termin ważności : 5 lat  

 utrzymuje temperaturę 40° przez osiem godzin od aktywowania, nagrzewa się w ciągu 15-20 

minut. 

 waga : 1.13 kg 

 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy pakietu 34, pozycje 1 i 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 34 pozycję 1 i 2 tj. Paski do 

glukometru Optium Xido oraz Paski do glukometru Optium Xido Keton do osobnego Pakietu np. 

Pakiet nr 34A? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający utworzy nowy pakiet oraz określi nowe kwoty wadium. 

 

PYTANIE: 

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15 –ego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona 

wraz z dostawą towaru? 

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot 

zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą 

poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy 

zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu. 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona z dostawą towaru, ale w takiej 

sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przesyłał na adres poczty elektronicznej skan tej 

faktury najpóźniej do dnia dostawy towaru. 

 

PYTANIE: 

W związku z zapisem Zamawiającego w pakiecie 38 poz.1 o blokadzie zabezpieczającej przed 

wysuwaniem się zbiornika z uchwytu, czy Zamawiający wymaga aby zbiornik posiadał taką blokadę? 

Blokada zabezpiecza zbiornik przed wysuwaniem się  z uchwytu podczas zmiany wkładu bez 

konieczności przytrzymywania zbiornika ręką, eliminuje upadek zbiornika z wydzieliną co w 

konsekwencji minimalizuje prawdopodobieństwo zakażenia pacjenta oraz personelu medycznego. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie dotyczy. 

 

PYTANIE: 

Zadanie 38 Poz. 1 

Czy Zamawiajacy w tej pozycji dopuści pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 

1000ml,2000ml,3000ml,przeźroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany 

zaczep, do 

mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Zadanie 38 Poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000ml 

2000ml 3000ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w uchwyt do wygodnego 

demontażu w kształcie pętli o szerokości min. 5,5cm uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania 

bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla 

współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym z zastawką zapobiegająca wypływowi 

wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy 

typu schodkowego śr. wew. 7mm z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12mm) z możliwością jego 

zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25mm wykonane z 

elastycznego tworzywa (wysoce rozprężany) 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Zadanie 38 Poz. 3 

Czy zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetkach 25 gram. 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Zadanie 38 Poz. 2 i 3 

Czy Zamawiający zamiast pozycji 2(wkłady) i 3 (proszek żelujący) dopuści nowocześniejsze 

rozwiązanie a mianowicie -wkłady workowe preżelowane z fabrycznie napylaną substanjcją żelujacą 

(brak kontaktu z materiałem skażonym –dosypywanie proszku) w ilości 3500 szt. O następujących 

parametrach wkłady workowe jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 2000 3000ml na 

wydzielinę,-preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą z trwale dołączoną pokrywą, 

wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości min. 5,5cm 

uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z 

pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym 
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króćcem ssącym z zastawką zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w 

pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego kąt 90 stopni śr. wew. 

7mm z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, 

otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25mm wykonane z elastycznego tworzywa (wysoce 

rozprężany) 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuści. 

 

PYTANIE: 

Zadanie 38 Poz. 1 

Czy Zamawiający w zadaniu 38 poz.1 będzie wymagał pojemników wielorazowych oznaczonych 

znakiem CE które są certyfikowane jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu 

prowadzenie dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń? 

ODPOWIEDŹ: 

Dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, 

jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie 

wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej 

na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie 

wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy 

kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 

złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana 

sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający uzna. 

 

PYTANIE: 

Dot. zapisów umowy § 3 ust 11 oraz § 7 ust 5 

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisów o treść: "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, 

niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.” 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 9 (Paski do glukometru Accu Check Activ) 

oraz pozycji nr 11 (Paski Accu-Check Instant) z pakietu nr 34 do osobnego pakietu lub dołączenie 

tych pozycji do Pakietu nr 33? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Zamawiający wydzieli wskazane pozycje do osobnego pakietu. 

 


