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Wałbrzych, dnia 10.10.2019r.
DZPZ-530-Zp/49/PN-47/19

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych - Zp/49/PN-47/19.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 1
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie znaczenia zapisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia:
,,pakowane sterylnie w ładunki od 6-10sztuk, Medium, Large”. Czy Zamawiający wymaga
zaoferowania klipsów w rozmiarze średnio-dużym M/L spełniających parametry techniczne podane w
SIWZ pakowanych zarówno w zasobniki po 6 sztuk jak i po 10 sztuk (wielkość zasobnika do wyboru
przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 1
Prosimy ponadto o określenie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane klipsy będące wyrobem
medycznym implantowanym były wyposażone w naklejki samoprzylepne z nazwą klipsa, numerem
katalogowym, numerem serii i datą ważności do wklejania do kartoteki pacjenta.
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 1
Prosimy o wyjaśnienie, czy podany w opisie przedmiotu zamówienia kształt 1/1 oznacza kształt
podkowy, charakteryzujący się tym, że klips zamykany jest oczkowo tzn. najpierw zamykają się
końcówki ramion klipsa a następnie domykane są ramiona klipsa bez ryzyka wysunięcia tkanki z
klipsa w trakcie zamykania.
Odp. Tak.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 1
Ze względu na wymóg zaoferowania klipsów pasujących do klipsownic będących na wyposażeniu
szpitala prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy medium large mają mieć długość po
zamknięciu 9,1mm. Różni producenci stosują określenie ,,medium-large” na oznaczenie klipsów o
innej długości wyrażonej w milimetrach, które nie będą kompatybilne z klipsownicami
Zamawiającego
Odp. Zamawiający wymaga klipsów kompatybilnych z klipsownicami firmy Beryl, będącymi na
wyposażeniu szpitala.
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Pytanie 5, dot. pakietu nr 3 – zestaw do autotransfuzji
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestawu do autotransfuzji składającego się z dwóch drenów,
mieszka z zastawką przeciwzwrotną i dwóch worków na krew z filtrem 200 mikronów i pojemności
600 ml z zastawką przeciwzwrotną (łącznie 1200 ml), w poz. 2 aparatu do przetoczeń z filtrem 40
mikronów oraz w poz. 3 worek do drenażu 700 ml z filtrem z zastawką przeciwzwrotną?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga w poz. 1 zestawu do autotransfuzji
składającego się z dwóch drenów, mieszka z zastawką przeciwzwrotną i worka na krew z filtrem
max. 175 mikronów i poj. min. 700ml z zastawką przeciwzwrotną w poz. 2 aparatu do
przetoczeń z trzystopniowym system filtracji (175/40/10u) oraz w poz. 3 worka do drenażu
700ml bez filtra z zastawką przeciwzwrotną do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego.
Pytanie 6, dot. pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w pozycji I w miejsce pierwotnych parametrów protezy
uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowane (niski welur
wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm2/min,
o rozmiarach 6-24 mm – dł. minimalna 20 cm, 6-24 mm – dł. minimalna 40 cm, 6-10 mm – dł. 60 cm,
12/6 mm do 24/12 dł. 45 cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga protezy naczyniowe dziane, proste i
rozwidlone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym
odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, rozmiary:
6-28mm, dł. 20 cm,
6-28 mm, dł. 40 cm,
6-10 mm, dł. 70 cm,
12/7 mm do 24/12 mm, dł. 50 cm.
Pytanie 7, dot. pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w pozycji II w miejsce pierwotnych parametrów protezy
uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowane (niski welur
wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm2/min.,
bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z
antybiotykiem o rozmiarach 6-24 mm – dł. minimalna 20 cm, 6-24 mm – dł. minimalna 40 cm, 12/6
mm do 24/12 dł. 45 cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga protezy naczyniowe dziane, proste,
uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym
splotem, grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, antybakteryjneimpregnowane solami srebra, rozmiary:
6-28 mm, dł. 20 cm
6-28mm, dł. 40 cm
12/7 do 24/12 mm, dł. 50 cm.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

ISO 9001

Pytanie 8, dot. pakietu nr 5 poz. III
Czy Zamawiający dopuści w pozycji III w miejsce pierwotnych parametrów łaty uszczelniane
żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,36mm, przepuszczalność poniżej
0,5 ml/cm2/min o wymiarach 15/75 mm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga łaty naczyniowe dziane uszczelniane
kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,41 mm, przepuszczalność do
5 ml/cm2/min o wymiarach 14/75 mm.
Pytanie 9, dot. pakietu nr 5 poz. III i IV
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 5 pozycje III i IV do osobnych pakietów, celem umożliwienia
złożenia konkurencyjnych ofert.
Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu 5 pozycji III i IV do osobnych pakietów.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Stanisław Stążka
Data: 2019.10.10 14:14:27
CEST

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

