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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22-23.03.2016r. 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: 
 
Dotyczy pakietu nr 5 
1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności wydzieli z Pakietu Nr 5 punkt 2? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha 

środkowego z uchwytem ułatwiającym wyciąganie, silikonowy, kolor zielony, o średnicy  
1,02mm, pakowany pojedynczo po 5 szt. w opakowaniu jak na zdjęciu poniżej? 
 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
Pakiet 1 poz.1-10 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby sprzęt w ww. pozycjach był 
produkowany przez jednego producenta. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 1 poz.1-2 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby sprzęt w ww. pozycjach był 
produkowany przez jednego producenta. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 10ml/min dla rozmiaru 0,6x19mm.Pozostałe zaspisy 
zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Pakiet 1, poz. 1-8 Czy Zamawiający dopuści opakowania wykonane z papieru klasy medycznej? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Pakiet 1, poz. 1-8 



Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby sprzęt w ww. pozycjach posiadał korek portu 
głównego zamykany w systemie zatrzaskowym. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Pakiet 1, poz. 1-8 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= 
teflon. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Pakiet 1, poz. 1-8 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 1, poz. 3-8 Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym, który pełni tę samą rolę, co zastawka 
antyzwrotną? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Pakiet 1, poz. 3-8 Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących rozmiarach i przepływach: 
Rozmiar w mm Przepływ 
2,2 x 45 290 
1,7 x 45 180 
1,5 x 45 130 
1,2 x 38 90 
1,0 x 32 57 
0,8 x 25 33 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Pakiet 1 poz.9-10 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby sprzęt w ww. pozycji był 
produkowany przez jednego producenta.  
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 1, poz. 10 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie koreczka do kaniul combi w kolorze czerwonym? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
Pakiet 1, poz. 9 Prosimy o dopuszczenie koreczka, który pakowany jest każdy osobno. 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.                                                                                                                              Zamawiający 
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