
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  08.05.2017 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego na dostawę  sprzętu  medycznego  j.  uż.  na potrzeby

„Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 1818/2017).

Na  podstawie  art.  38  ust.  1-2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2015r.

poz. 2164 ze zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące

pytania:

 

1. Dotyczy Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia:

Prosimy o doprecyzowanie jakich ilości wymaga Zamawiający w pakietach, gdyż nie zostały one

określone?

Odpowiedź: Zamawiający powyższe określił w Formularzu asortymentowo-cenowym

2. Pakiet 2,  poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.

3. Pakiet 3,  poz. 5-6,8

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH14, CH16, CH20

o długości 500mm lub 600 mm?

Odpowiedź: Tak



4. Pakiet 4,  poz. 2-5

Czy Zamawiający miał na myśli strzykawki trzyczęściowe?

Odpowiedź: Nie

5. Pakiet 4,  poz. 11

Czy Zamawiający dopuści  strzykawki  trzyczęściowe o  pojemności  3  ml,  pozostałe  parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie

6. Pakiet 9,  poz. 1-8

Czy  Zamawiający  dopuści  cewniki  Couvelaire  wykonane  ze  100%  silikonu  w  rozmiarach

18, 20,22,24 i długości 420 mm?

Odpowiedź: Nie 

7. Pakiet 9,  poz. 17-20

Czy Zamawiający  dopuści  cewniki  Foley-a  o  pojemności  balonu  30 ml,  pozostałe  parametry

zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Tak

8. Pakiet 9,  poz. 25-28

Czy  Zamawiający  dopuści  cewniki  urologiczne  Dufour  w  rozmiarach  18,20,22,24

i pojemnościach balonów:

CH18- 50-80 ml

CH20- 50-80ml

CH22-80-100 ml

CH22-80-100 ml

Odpowiedź: Dopuszcza CH20- 50-80ml; CH22-80-100 ml;CH24-80-100 ml 



9. Pakiet 9,  poz. 40

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system pomiary diurezy o następujących parametrach:

● worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i

obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”

● dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu

120 cm

● dren o dużej  średnicy,  wykonany z materiału  zapobiegającego jego zaginaniu  i  skręcaniu,

zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu

● na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego

● dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego

zaginaniu

● ssamouszczelniający się igłowy port do pobierania próbek

● trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane

komory pośrednie

● bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i

co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)

● komora zaopatrzona w filtr  hydrofobowy,  zapobiegający zasysaniu,  wyrównujący ciśnienie

wewnętrzne w systemie

● obrotowy  zawór  spustowy  z  wyraźnym  wskaźnikiem  położenia  (otwarty/zamknięty)

opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe

● biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu

● pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do

okrągłych i kwadratowych ram łóżka

● sterylny

Odpowiedź: Tak

10. Pakiet 9,  poz. 42-43

Czy  Zamawiający  dopuści  woreczki  jałowe  do  pobierania  próbek  moczu  w  opakowaniu

foliowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza 



11. Pakiet 9,  poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kontrolą siły ssania o parametrach: wykonany z

medycznego PVC

● „zmrożona” powierzchnia zewnętrzna

● barwny kod konektorów

● dwa otwory boczne naprzeciwległe

● otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami

● bezftalanowy w wersji skalowanej

● bez lateksu

● jałowy, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Tak

12. Pakiet 9,  poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 400mm?

Odpowiedź: Pakiet 9 ,poz 1-3 dotyczy cewnika urologicznego Couvelaire 

13. Pakiet 9,  poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 600 mm?

Odpowiedź: Pakiet 9 ,poz 4 dotyczy cewnika urologicznego Couvelaire 

14. Pakiet 9,  poz. 5-9

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o wymiarach 450mmx180mm?

Odpowiedź: Pakiet 9 ,poz 5-9 dotyczy cewnika urologicznego Couvelaire 



15. Pakiet 9,  poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie 

16. Pakiet 9,  poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny sterylne?

Odpowiedź: Tak

17. Pakiet 15,  poz. 11, 12

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 0,03mm?

Odpowiedź: Nie 

18. Pakiet 15,  poz. 11

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45cmx55cm z powierzchnią lepną 45cmx48cm?

Odpowiedź: Nie 

19. Pakiet 15,  poz. 12

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40cmx50cm z powierzchnią lepną 40cmx46cm?

Odpowiedź: Nie 

20. Pakiet 15,  poz. 12

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30cmx40cm z powierzchnią lepną 30cmx36cm?

Odpowiedź: Nie

 

21. Pakiet 15,  poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego o następujących parametrach:

zestaw składa  się  z  końcówki  ssącej  oraz  drenu łączącego o  standardowej  długości  210cm ·

końcówka CH 23 z podwójnym załamaniem krzywizny oraz otworami bocznymi i w wersji z

regulacją siły ssania 



● dren CH 24 o średnicy wewn./zewn. 5.60mm/8.0mm

● dren  wykonany  ze  specjalnej  twardości  tworzywa  PCV  zapewniającego  jednoczesną

elastyczność i miękkość drenu, ułatwiającą wygodną manipulację oraz odpowiednią twardość

zapobiegającą zasysaniu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień

● dren  z  obustronnym  uniwersalnym  zakończeniem  typu  lejek,  z  możliwością  szczelnego

dopasowania do każdego typu zakończenia ssaka z jednej strony, do końcówki z drugiej strony

(możliwość wymiany końcówki ssącej na inną w trakcie zabiegu), oraz z zakończeniem typu

lejek-lejek cut-to-fit, z trzystopniową docinaną końcówką.

● oba zakończenia drenu wyposażone dodatkowo w specjalny system zgięciowy, umożliwiający

wygodną manipulację drenem i końcówką ssącą 

● wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia wzdłużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu

● idealnie  gładka  powierzchnia  wewnętrzna  drenu,  zapobiega  osadzaniu  się  odsysanej

wydzieliny na ściankach i zapewnia prawidłowy i optymalny przepływ

● jałowe, pakowane podwójnie?

Odpowiedź: Nie

22. Pakiet 30,  poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.

23. Pakiet 34 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną ze 100% silikonu ?

Odpowiedź: Nie.

24. Pakiet 34 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sondy w rozmiarach CH 16, CH 18, CH 20 bez sondy w rozmiarze

CH21 ?

Odpowiedź: Tak



25. Pakiet 55 poz.4

Czy Zamawiający dopuści słój do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2500 ml?

Odpowiedź: Tak

26. Pakiet 56 poz.2,4,6-8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.

27. Pakiet 59 poz.2

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekuje Zamawiający w/w pozycji, gdyż opis w formularzu

cenowym jest nieczytelny?

Odpowiedź: Zamawiający w Formularzu asortymentowo-cenowym w pozycji nazwa opisał:

Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych, jednocześnie z kanału szyjki  macicy,

tarczy i ze strefy transformacji, umożliwajaca uzyskanie bogatokomórkowego kanału szyjki

macicy .

28. Pakiet 59 poz.3

Czy Zamawiający dopuści sterylne szczoteczki do pobierania wymazu ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

29. Pakiet 59 poz.5

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200ml ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

30. Pakiet 60 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 2m ?

Odpowiedź:Nie.



31. Pakiet 60 poz.4

Czy Zamawiający oczekuje standardowych cewników do tlenu niemowlęcych?

Odpowiedź: Tak standardowych dla noworodków.

32. Pakiet 60 poz.5

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe 2,1 m?

Odpowiedź: Nie 

33. Pakiet 60 poz.6

Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 2,1m?

Odpowiedź:Nie.

34. Pakiet 62 poz.7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’75 sztuk?

Odpowiedź: Nie.

35. Pakiet 62 poz.10

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w następujących rozmiarach:

● Okularki do fototerapii rozm. S  (290 mm – 355 mm)

● Okularki do fototerapii rozm. M (310 mm – 375 mm)?

Odpowiedź: Tak

36. Pakiet 62 poz.15

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do kału o pojemności 18ml, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:Nie.



37. Pakiet 62 poz.15

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do kału o pojemności 25 ml z nakrętką, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

38. Pakiet 62 poz.16

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 250 ml?

Odpowiedź: Tak

39. Pakiet 62 poz.23

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do badań histopatologicznych o pojemności 120ml?

Odpowiedź: Tak

40. Pakiet 62 poz.24

Czy Zamawiający dopuści pojemniki bakteriologiczne 30ml?

Odpowiedź: Tak

41. Pakiet 62 poz.25

Czy Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne 10 ml lub 5 ml?

Odpowiedź: Nie 

42. Pakiet 62 poz.28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kolografii bez barytu, gdyż ten nie jest już produkowany?

Odpowiedź: Nie 

43. Pakiet 62 poz.30,40

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.



44. Pakiet 42

Prosimy o uściślenie czy pod  pojęciem zestaw Zamawiający rozumie: Zestaw do 24-godzinnej

toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji

siły  odsysania  i  gąbką  na  górnej  powierzchni  pokrytą  dwuwęglanem  sodu,  4  gąbki  pokryte

dwuwęglanem  sodu  z  odsysaniem  z  zastawką  do  regulacji  siły  odsysania  oraz  z  zagiętymi

końcówkami,  2  jednorazowe  opakowania  bezalkoholowego  płynu  do  płukania  jamy  ustnej

z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu

do  płukania  jamy  ustnej  z  1,5%  roztworem  nadtlenku  wodoru,  6  gąbek-aplikatorów  oraz

6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej?

Odpowiedź: Tak

45. Pakiet 39

● Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik kaniuli powinien być wykonany PTFE?

Odpowiedź: Tak

● Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy arterial cannula ma być pakowana w opakowanie

niezawierające  celulozy,  które  zapobiega  mikrorozszczelnieniu,  uszkodzeniu  w  trakcie

przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź: Tak

● Czy  zamawiający  oczekuje  aby  kaniula  była  dostarczana  wraz  z  systemem  mocowania

z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na

zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii

Odpowiedź: Tak

46. Pakiet 70 poz.3

W  pakiecie  70  w  pozycji  3  "Elektrody  do  defibrylatora  Quick  Combo"  Zamawiający  nie

wyszczególnił do jakiego typu defibrylatora mają pasować wspomniane elektrody, informacji tej

nie  znalazłem  również  w  opublikowanych  odpowiedziach.  Proszę  o  informację  jakich

defibrylatorów Państwo używają, umożliwi to zaproponowanie optymalnych elektrod.

Odpowiedź: Lifepax 12/15



47.  Pakiet16, pozycja 7,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji nr 7 oraz 8 do oddzielnego pakietu co

może wpłynąć na zwiększenie grona oferentów?

Odpowiedź: Nie 


