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Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz
Dział Zamówień Publicznych
T: 91 466 10 88 F: 91 466 11 13
E: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
www.spsk2-szczecin.pl
Szczecin, dnia 20 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: ZP/220/14/20
Dotyczy: postępowania na dostawę kaniul do naczyń obwodowych i kaniul dotętniczych jednorazowego użytku                         dla SPSK-2 w Szczecinie.
WYJAŚNIENIA NR 2
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA III:
Pytanie 6: Zadanie 1 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dla noworodków i dzieci wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, która posiada 4 paski widoczne w RTG oraz zastawkę antyzwrotną i zdejmowany uchwyt, igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, przepływ 13ml/min
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Zadanie 1 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza pakowanie kaniul po 100 szt/op, jednak z uwagi na to, że cena jednostkowa dotyczy 1 sztuki wyrobu, nie ma konieczności przeliczania w formularzu cenowym. 

Pytanie 8: Zadanie 1 poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące i samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy ,pełniący rolę zastawki antyzwrotnej , który hamuje wypływ krwi, ponadto kaniula posiada elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

WYKONAWCA IV:
Pytanie 9: Pakiet Nr 1 poz. 1:
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 24 G o długości 19mm, 13ml/min. Sterylnej, jednorazowego użytku, pakowanej pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu jednostkowym, wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), na opakowaniu zbiorczym umieszczona informacja o nazwie materiału, z którego wykonana jest kaniula, hypoalergicznej, posiadającej zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia. Kaniula bez portu iniekcyjnego, z ostro zakończoną igłą, z zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, wraz z elastycznymi skrzydełkami ułatwiającymi bezpieczne mocowanie oraz widocznej w USG taka jak obecnie stosowana przez Zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.




Pytanie 10: Pakiet Nr 1 poz. 2:
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z  nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z  piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi  paskami do prowadzenia linii?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.
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