Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
6 0 -8 34 P o zn ań , u l. Mickie wic za 2
Poznań, dnia 11.08.2020 r.

SR/XV-270-28(5)-SS/20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
SR/XV-270-28-SS/20
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 2019 r. poz. 1843), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
PYTANIE:
Pakiet nr 95
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:
Jak w SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 95
Czy Zamawiający 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:
Jak w SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet nr 95
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki wielorazowe były wyskalowane do pełnej
zadeklarowanej objętości certyfikowane (klasa 1 pomiarowa) czy też dopuści pojemniki wielorazowe
wyskalowane częściowo czyli np. pojemnik 3000 ml wyskalowany tylko do 2800ml.
ODPOWIEDŹ:
Jak w SIWZ.
PYTANIE:
1. Pakiet nr 3 poz. 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 3 poz. 12, 13,
14, 21, 22, 23, 24 co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu
uzyskanie uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?
2. Pakiet nr 3 poz. 12, 13, 14 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie masek w rozmiarach
5 – duża, 4 – średnia, 3 – mała ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
3. Pakiet nr 3 poz. 21, 22, 23, 24 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski
krtaniowej o następujących parametrach :
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- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny
zwieracz przełyku
- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
- Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie
- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na
śluzówkę
- Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie
stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową
- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski
- Kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia
- Dostępność w 8 rozmiarach dla pełnego zakresu pacjentów
- Bezpieczeństwo w środowisku MR
- Nie zawiera ftalanów
4. Pakiet nr 5 poz. 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71,73, 74, 75, 76, 77: Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77
co umożliwi złożenie większej liczbie wykonawców oferty, a Zamawiającemu uzyskanie
korzystnej oferty cenowej ?
5. akiet nr 5 poz. 61: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego z
dodatkową rurą o długości 90cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
6. Pakiet nr 5 poz. 62 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra elektrostatycznego z
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach :
- sterylny,
- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O
przy 60 l/min 2,14 cm H2O
przy 90 l/min 3,95 cm H2O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem
- Czas stosowania do 24 godz.
7. Pakiet nr 5 poz. 63 : Czy Zamawiający wrazi zgodę na dopuszczenie filtra elektrostatycznego bez
wymiennika ciepła i wilgoci o następujących parametrach :
- Powierzchnia filtracyjna 25 cm2
- Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H2O
przy 60 l/min 1,4 cm H2O
przy 90 l/min 2,76 cm H2O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- Przestrzeń martwa 33 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- Czas stosowania 24 godz.
- Sterylny,
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8. Pakiet nr 5 poz. 69 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego
anestetycznego o długości rur 180 cm z dodatkową rurą o długości 180cm, z stałym kolankiem z
portem CO2 ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
9. Pakiet nr 5 poz. 70, 71, 73, 74, 76 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie
nr 5 poz. 70, 71, 73, 74, 76 drenu o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
10. Pakiet nr 5 poz. 75 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dren o długości 200cm, opakowanie
100szt ?
11. Pakiet nr 5 poz. 77: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie nebulizatora o pojemności
8ml, mikrobiologicznie czysty ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
12. Pakiet nr 34 poz. 1: Czy zamawiający wymaga aby substancja utrwalająca zawierała formaldehyd
4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 20ml ?
13. Pakiet nr 34 poz. 2, Czy Zamawiający wymaga aby substancja utrwalająca zawierała formaldehyd
4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 60 ml ?
14. Pakietu 34 poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga aby zbiornik wyposażony był w gwint
wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą ?
15. Pakiet nr 58 poz. 2, 3, 4, 5, 11, 12 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr
58 poz. 2, 3, 4, 5, 11, 12 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej, a
Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej.
ODPOWIEDŹ:
Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 6. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 7. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 8. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 9. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 10. Zamawiający wyraża zgodę na dren o długości 200cm pakowany po 100szt
Ad. 11. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 12. Zamawiający dopuszcza aby substancja utrwalająca zawierała formaldehyd 4% w roztworze
wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 20ml.
Ad. 13. Zamawiający dopuszcza aby substancja utrwalająca zawierała formaldehyd 4% w roztworze
wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 60 ml.
Ad. 14. Zamawiający dopuszcza aby zbiornik wyposażony był w gwint wewnętrzny służący do
zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą.
Ad. 15. Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 31 poz.1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka laparoskopowego do ekstrakcji narządów,
jednorazowego, poliuretanowego o pojemności od 220 ml z elastyczną samorozprężalną obręczą z
możliwością powtórnego otwarcia, z nitką do zaciśnięcia preparatu oraz odcięcia nitki przy pomocy
ukrytego nożyka?
ODPOWIEDŹ:
Jak w SIWZ.
PYTANIE:
Pakiet 31, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie instrumentu ssąco-płuczącego z rękojeścią
posiadającą dwa przyciski oznaczone kolorystycznie (ssanie i płukanie), i rozgałęzionym na dwa
drenem do podłączenia płynu. Ssak matowy, nie odbijający światła, z tępym zakończeniem, o
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końcówce 5 lub 10 mm, długości 38 cm. Przewody miękkie, łatwe do rozdzielenia, o niskim stopniu
skręcalności, wolne od ftalanów?
ODPOWIEDŹ:
Dopuści.
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