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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 i 21.03.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Sukcesywną dostawę kaniul, masek 
tlenowych i innych wyrobów medycznych. 
Treść pytań jest następująca: 
 1) Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści aplikator do pobierania płynów z butelek 
wyposażony w filtr bakteryjny 0,45µm  oraz dodatkowo w filtr cząsteczkowy 5µm, umożliwiający 
pobieranie płynów zarówno z kabipaków, ekoflaków oraz worków, sterylny, posiadający zatyczkę 
zamykającą w kolorze niebieskim. Aplikatory są kompatybilne do funkcjonujących w szpitalu butelek. 
Aplikator z filtrem antybakteryjnym 0,45µm i filtrem cząsteczkowym 5µm bez zastawki posiada 
osłonkę portu do pobrań o takiej konstrukcji, aby całkowicie zabezpieczyć cały port przed 
przypadkową kontaminacją poprzez brak jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z otoczeniem 
zewnętrznym?   
Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ. 

2) Pakiet 1, pozycja 3-8  
Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty kaniul wykonanych z 
biokompatybilnego PUR o wysokiej jakości (potwierdzone niezależnymi badaniami) widoczną w 
diagnostyce obrazowej, wyposażoną w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające 
przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy). 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ. 

3) Pakiet 1, pozycje 3-8  
Czy Zamawiający podając rozmiary kaniul dożylnych w mm (milimetrach wyrazi zgodę na podanie 
rozmiarów w Gauge jak międzynarodowy standard określający rozmiar zgodny z normą EN ISO 
10555-5. 
Pozycja nr 3: 22G 
Pozycja nr 4: 20G 
Pozycja nr 5: 18G 
Pozycja nr 6: 17G 
Pozycja nr 7: 16G 
Pozycja nr 8: 14G 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

4) Pakiet 1, pozycja 3-8 



Zwracamy się do Zamawiającego do doprecyzowania opisu „widoczna w diagnostyce obrazowej”. 
Czy Zamawiający wymaga aby kaniule dożylne posiadały cztery paski RTG jako optymalny widok w 
RTG czy wymaga mniejszą ilość pasków a tym samym gorszą jakość widoku w RTG jako optymalny 
widok w RTG czy wymaga mniejszą ilość pasków  a tym samym gorszą jakość widoku w RTG czy 
też wymaga by kaniule posiadały min. 5 pasków RTG co pozwoli na najlepszą i najdokładniejszą 
wizualizację kaniuli w promieniach RTG. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniul widocznych w USG.  

5) Pakiet 1, pozycja 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków kombi w kolorze czerwonym 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

6) Pakiet 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylizowane tlenkiem etylenu EO? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  

7) Pakiet 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z włosiem równej długości? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  

8) Pakiet 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki pakowane po 30 sztuk? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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