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Odpowied ź na pytanie  
w sprawie SIWZ 

 
Szanowni Państwo, 

            Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2017-02-06 i 2017-02-08 do Zamawiającego 
wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne w przedmiocie: „Dostaw ę sprz ętu 
medycznego anestezjologicznego i urologicznego jedn orazowego u żytku dla 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Mat ką i Dzieckiem w Poznaniu” .  
Treść wspomnianej prośby jest następująca: 
Pytanie Nr 1: Cz ęść 3 pozycja 6-17:  Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z dwoma 
pełnymi pierścieniami, spełniające wszystkie pozostałe wymagania? 
Odpowied ź: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza. 
Pytanie Nr 2: Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 8, 9, 10 i 13 do osobnego pakietu.  
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 3: Zadanie nr 5, poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonami 30-50 
ml? 
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 4:  Zadanie nr 5, poz. 4:  Czy Zamawiający dopuści cewnik 3-drożny z balonem 
50-80 ml? 
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 5: Zadanie nr 5, poz. 5-6: Czy Zamawiający dopuści cewnik 3-drożny 
z balonem 80-100 ml? 
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 6: Zadanie nr 5, poz. 7,8: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by zestaw 
posiadał cewnik typu Pigtail? 
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 7: Dot. pakiet 2 poz. 31: Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie 
z pakietu nr 2 poz. 31 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie, np. 2A. 
Podział pakietu nie narusza zapisów art.32 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego 
lepszy jakościowo towar po niższej cenie. Jednocześnie wnosimy o dopuszczenie worka 
o poniższych parametrach: 
• zbiornik wstępny o pojemności 500ml 
• komora precyzyjna o poj. 55ml wyskalowana co 1ml 
• w zakresie do10  ml z oznaczeniem cyfrowym 
• w zakresie od 10 ml do 55 ml z oznaczeniem cyfrowym co 5 ml z oznaczeniem 
cyfrowym co 20 ml 
• komora zasadnicza od 55ml do 500ml wyskalowana co 5ml 
• worek o pojemności 2000ml dren o długości 155cm wyposażony w spiralę ochronną 
zabezpieczającą przed załamywaniem się 
• dren wyposażony w łącznik męski, stożkowy typu schodkowego, umożliwiający 
połączenie z cewnikiem 
• łącznik męski na drenie wyposażony w kapturek nakrywający, zabezpieczający go 
przed kontaktem z otoczeniem 
• łącznik męski na drenie wyposażony w samouszczelniający bezigłowy port do 
pobierania materiału do badań 
• dren wyposażony w klem zaciskowy oraz szczypiec umożliwiający zawieszenie 
• komora precyzyjna w zbiorniku zasadniczym, wyposażona w kranik spustowy, 
obrotowy, zakończony złączem Luer umożliwiającym podłączenie strzykawki 



• worek wyposażony w kranik spustowy obrotowy z automatyczną osłoną chroniącą jego 
ujście przed kapaniem i kontaktem z otoczeniem 
• zestaw bez zawartości PVC 
• zastosowany surowiec odpycha proteiny i nie wchłania koloru, zestaw posiada 
zabezpieczenie przed cofaniem się płynu w kierunku cewnika foley, posiada funkcję 
swobodnego spływania płynu, nie posiada zastawki w łączniku 
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 8: Dot. Pakiet 2 poz 40:  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie 
z pakietu nr 2 poz. 40 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie, np. 2B.  
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 9: Cz ęść 5: Poz.1,2,3, 4,5,6: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być 
pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne 
opakowanie folia/ papier, co pozwala na ich aseptyczne użytkowanie? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie Nr 10: Cz ęść 5: Poz.4,5,6:  
1) Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Dufour, tak jaka obecnie stosowane, mają być 

wykonane z półtwardego silikonowanego lateksu? 
Odpowied ź: TAK. 
2) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika dufour dwudrożnego z balonem 

o pojemności 30ml w rozmiarach zgodnych z siwz. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
Pytanie Nr 11: Cz ęść 5: Poz.7,8: 
1) Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do cystostomii, tak jak obecnie stosowany, ma 

być wyposażony w plaster mocujący gwarantujący prawidłowe umocowanie cewnika? 
Odpowied ź: TAK. 
2) Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do cystostomii, tak jak obecnie stosowany, ma 

być wyposażony w worek na mocz o pojemności 2l? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie Nr 12: Cz ęść nr 7: Poz. 6 i 7: Prosimy o wyłączenie w.w pozycji do osobnego 
pakietu, co pozwoli na zwiększenie liczby wykonawców mogących złożyć ważne 
i konkurencyjne cenowo oferty. 
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 13: Cz ęść nr 7: Poz. 6:  Poz.6: Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego, 
pediatrycznego, 2 rury o śr. 15mm z PP, rozciągliwe do 180cm, dodatkowa rura z PE, 
długości 100cm, worek 1 litr, łącznik Y, kolanko z portem LL, mikrobiologicznie czysty, 
opakowanie foliowe. 
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ 
Pytanie Nr 14:  Część nr 7: Poz.7: Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dla 
dorosłych, z PP, 2 rury rozciągliwe w zakresie 60cm do 180cm, o średnicy 22mm, 
dodatkowa rura rozciągliwa w zakresie 50cm do 150cm, worek 2 litr, łącznik Y, kolanko 
z portem LL, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. 
Odpowied ź: NIE, zgodnie z SIWZ 
Pytanie Nr 15:  Cz ęść nr 7: Poz.3a – 3c: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego 
cewnika foley z końcówką tiemann z zatyczką pakowaną w osobnym sterylnym 
opakowaniu, spełniającego pozostałe wymogi siwz. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza. 
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