Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13
znak sprawy: ZP/220/35/15

Szczecin, dnia 08-04-2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów serwet do operacji
kardiochirurgicznych
Wyjaśnienia 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
ZAŁACZNIK NR 4- Zestaw serwet do kardiochirurgii
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie fartuch
wzmocniony o parametrach rozmiarowych zbliżonych do wymaganych w SIWZ, jednakże w rozmiarze L (dł.
125 cm i szer. 157 cm) posiadający rękawy zakończone poliestrowym mankietem?
Pragniemy nadmienić, iż oferowane przez nas fartuchy w rozmiarze L i XL, zarówno w zestawach, jak i
sprzedawane osobno nieznacznie się od siebie różnią.
Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Zapytanie 1 dot. Zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany sterylnie w torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką
z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią (w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości
podczas wyjmowania z opakowania), zestaw do transportu podwójnie pakowany, w składzie:
1)
1 x Serweta na stolik narzędziowy 150x190cm, (służąca też jako owinięcie zestawu), wykonanej w
obszarze krytycznym z włókniny 23 g/m2, folia PE 55 mikronów.
2)
1 x Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny XL, wykonany z włókniny typu SMS, z
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone
elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację
fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szew ultradźwiękowy w
rękawach do wysokości wstawki.
3)
2 x Serweta 90x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie:
włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m2 o
parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na
mokro 50 kPa
4)
1 x Obłożenie klatki piersiowej o rozmiarze 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną
32x40cm, wykonane z laminatu trójwarstwowego – włóknina wiskozowa o gramaturze 23g/m2. Folii PE 40
mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2, ekran anestezjologiczny wykonany z folii PE 50
mikronów i warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2
5)
1 x Obłożenia dolne naczyniowe o wym. 200x260cm, wycięcie 20x102cm, wyposażone w osłonę na
krocze, wykonanego z laminatu trójwarstwowego – włóknina o gramaturze 23g/m2, folii PE 40 mikronów oraz
warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m2
6)
2 x Wzmocniona osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, parametry: folia PE
80 mikronów, w strefie krytycznej wzmocniona laminatem: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 40
g/m2
7)
1 x Serweta 175x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie:
włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m2 o
parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na
mokro 50 kPa
8)
2 x Serweta 75x90cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego w składzie:
włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów: odporność na penetrację płynów 100cm H2O,
wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 78/50 kPa
9)
6 x taśma samoprzylepna 9cmx49cm
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10)
2 x osłony na stopy z dwuwarstwowego laminatu 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną
11)
2 x osłony na stopy z folii PE 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną
12)
3 x kieszeń 3-sekcje 30x50cm
13)
2 x kieszeń 2-sekcje 35x40cm
14)
6 x taśma samoprzylepna 3x24,5cm
15)
6 x uchwyt Velcro 2,5x30cm
16)
1 x kieszeń 1-sekcja 35x40cm
17)
1 x czyścik do koagulacji 5x5cm
18)
1 x mata magnetyczna 40,6 x 25,4cm
19)
1 x magnetyczny licznik igieł i ostrzy 11,5x6x3,8cm, 20 miejsc
Zaproponowane przez nas wyroby były używane przez bezpośrednich użytkowników na bloku operacyjnym w
Państwa jednostce w ramach podpisanej umowy przetargowej. Pragniemy również zaznaczyć , że w trakcie
trwania umowy nie odnotowaliśmy reklamacji ani uwag odnośnie wad jakościowych dostarczanych wyrobów.
Zwracamy się więc do Państwa z prośba o dopuszczenie zaproponowanych wyrobów co umożliwi nam producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie
oferty na dostawy wyrobów określonych w tym postępowaniu .
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 dot. Zadania nr 1
Lub czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany sterylnie w torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z
klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią (w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości
podczas wyjmowania z opakowania), zestaw do transportu podwójnie pakowany, w składzie:
1)
1 x Serweta na stolik narzędziowy 150x190cm, (służąca też jako owinięcie zestawu), wykonanej w
obszarze krytycznym z włókniny 23 g/m2, folia PE 55 mikronów.
2)
1 x Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny XL, wykonany z włókniny typu SMS, z
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone
elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację
fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szew ultradźwiękowy w
rękawach do wysokości wstawki.
3)
2 x Serweta 90x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie:
włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m2 o
parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na
mokro 50 kPa
4)
1 x trójwarstwowa serweta chirurgiczna do zabiegów kardiochirurgicznych w kształcie litery T, o
wymiarach 180/200x340 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 35x40 cm
wypełniony folią chirurgiczną, otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach 75x60 cm z możliwością
zamocowania drenów do krążenia pozaustrojowego. Serweta posiada samoprzylepną osłonę krocza. Obłożenie
wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 79 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu
trójwarstwowego o gramaturze 79 g/m2 i laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 88 g/m2 w strefie
krytycznej wyrobu.
5)
1 x Serweta pod kończyny 175x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w
składzie: włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m2 o
parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na
mokro 50 kPa
6)
2 x Wzmocniona osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, parametry: folia PE
80 mikronów, w strefie krytycznej wzmocniona laminatem: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 40
g/m2
7)
1 x Serweta 175x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie:
włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m2 o
parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na
mokro 50 kPa
8)
2 x Serweta 75x90cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego w składzie:
włóknina min 23g/m2 + folia PE o grubości min 40 mikronów: odporność na penetrację płynów 100cm H2O,
wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 78/50 kPa
9)
6 x taśma samoprzylepna 9cmx49cm
10)
2 x osłony na stopy z dwuwarstwowego laminatu 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną
11)
2 x osłony na stopy z folii PE 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną
12)
3 x kieszeń 3-sekcje 30x50cm
13)
2 x kieszeń 2-sekcje 35x40cm
14)
6 x taśma samoprzylepna 3x24,5cm
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15)
6 x uchwyt Velcro 2,5x30cm
16)
1 x kieszeń 1-sekcja 35x40cm
17)
1 x czyścik do koagulacji 5x5cm
18)
1 x mata magnetyczna 40,6 x 25,4cm
19)
1 x magnetyczny licznik igieł i ostrzy 11,5x6x3,8cm, 20 miejsc
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 4
Dotyczy pakietu 1 – zestaw serwet do kardiochirurgii:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 z zestawu serwet do kardiochirurgii pozycji nr 17 tj. 1 x
mata magnetyczna 40 x 25 cm( tolerancja rozmiaru +/- 1 cm) oraz pozycji nr 18 tj. 1 x magnetyczny licznik
igieł i ostrzy 11 x 5 x 3 cm, 25 miejsc i utworzenie z nich osobnego pakietu.
Zwracamy się również o dopuszczenie fartuchów z mankietem poliestrowym zamiast bawełnianym.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza do wydzielenia. Zamawiający dopuszcza fartuchy z mankietem
poliestrowym.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

….………………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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