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Znak: AE/ZP-27-86/16                               Tarnów, 2016-08-09 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy 

artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, wkłuć centralnych, portów 

naczyniowych, igieł specjalistycznych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści: 

1.  Dotyczy Pakietu Nr 31 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 31 dopuszcza: 
a) Poz.1 worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, z filtrem, rozmiar do docięcia   

10- 76 mm 

b) Poz.1 worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, z filtrem, rozmiar do docięcia  

10- 55 mm 
c) Poz.1 worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, z filtrem, rozmiar do docięcia   

13- 60 mm 
d) Poz.2 płytka stomijna, hydrokoloidowa w rozmiarach: 40/10-35 mm, 50/10-45 mm, 60/10-55 mm,        

70/10-65mm 
2. Zwracamy się z  prośbą do  Zamawiającego o dopuszczenie wysłania faktury osobno nie 

wraz z towarem gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na 

Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysłanie towaru i faktury 

razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 

godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres 

mailowy wskazany przez Zamawiającego ( zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, 

wybór opcji należy do Zamawiającego). Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 31 - Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych 

opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30  sztuk w opakowaniu 

handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)?  

4. Dotyczy numer katalogowy: Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów 

katalogowych Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie 

większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą umieszczone na 

fakturach. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach 

w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje 

nadrukowane na wszystkich opakowaniach naszych produktów są zgodne z przepisami 

Ustawy o wyrobach medycznych. 

5. Dotyczy Ogólne warunki umowy, pkt. 1 - Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy 

warunki dostawy na ”cito” dotyczą wszystkich produktów z niniejszego postępowania czy 

tylko niektórych specjalistycznych? Jeśli tylko wybranych pakietów, to prosimy o podanie 

jakich pakietów to dotyczy. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 6,7 - Czy Zamawiający dopuści również igły długościęte, co 

umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie 

posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO, co 

umożliwia szybką i łatwą identyfikację rozmiaru? 
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8. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe 

a'100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem 

kolorystycznym ISO? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary igieł do penów: 

0,25*6mm, 0,25*8mm, 0,3*8mm? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający wymaga, aby osłonka na igłę była w kolorze 

rozmiaru igły, co umożliwia szybką i łatwą identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania 

jednostkowego? 

11.  Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie 

posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO, co 

umożliwia szybką i łatwą identyfikację rozmiaru? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk 

posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO? 

13. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 - Czy Zamawiający   dopuści w poz. 1  strzykawki do insuliny 

z nakładaną igłą 0,45 x 13? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w poz. 2  strzykawkę do TBC z 

igłą 0,5 x 16? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3,4,4,5 - Czy Zamawiający w pozycjach 3,4,4,5 dopuści  

strzykawki z tłokiem w kolorze kontrastującym, czarna  czytelna skala oraz  nazwa 

producenta na korpusie  strzykawki 

a) 2 ml rozszerzona  do 2,5 ml, skala  co 0,1 ml 

b) 5 ml  rozszerzona  do 6 ml,  skala  co 0,2 ml 

c) 10 ml rozszerzona  do 12  ml,  skala co 0,5 ml   

d) 20 ml rozszerzona  do 24 ml,  skala  co 1,0 ml 

16. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający będzie wymagał w poz. 1, 2  

przyrządów do przetaczania krwi oraz   przyrządów do podawania płynów z  komory  wolnej 

od PCV oraz  bez ftalanów co ma być potwierdzone  dołączoną do oferty ,,kartą 

charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego ‘’ producenta o zastosowanym 

plastyfikatorze .  

17. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1, 2 - Czy  Zamawiający będzie wymagał aby przyrządy  w  

poz. 1 ,2  posiadały wytłoczoną bezpośrednio na przyrządzie nazwę lub logo producenta , co 

daje pełną identyfikację produktu  w  przypadku gdy opakowanie jednostkowe nie jest już 

dostępne . 

18. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1-5 – Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w 

pozycjach od 1 do 5 igieł do biopsji histopatologicznych z możliwością regulacji w zakresie 

od 15 mm do 22 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 

19. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały 

plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli o przepływie 

17ml/min? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na 

samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej 

identyfikacji? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały 

plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 3 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli o przepływie 

23ml/min? 
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24. Dotyczy Pakietu Nr 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na 

samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej 

identyfikacji? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w poz. 1-3 

kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 -5 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1 kaniuli 

z przepływem 36ml/min; w poz.2 kaniuli z przepływem 65 ml/min; w poz.3 kaniuli z 

przepływem 95 ml/min; w poz. 4 kaniuli z przepływem 142ml/min; w poz. 5 kaniuli z 

przepływem 200ml/min? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na 

samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej 

identyfikacji? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane w Pakiecie                   

4 kaniule pochodziły od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?  

29. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane w Pakiecie 6 igły 

pochodziły od jednego producenta? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na 

opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko- czy długo-

ścięte?  

31. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6 i 7 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 6 i 7 

igieł w rozmiarach 1,1 i 1,2 z ostrzem długo-i krótko- ściętym? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie 7 igły 

pochodziły od jednego producenta? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane w Pakiecie 34 igły 

były wysterylizowane tlenkiem etylenu? 

34. Dotyczy Pakietu Nr 34 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op=100 szt z odpowiednim 

przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości? 

35. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do 

znieczulania podpajęczynówkowego Pencil Point 26G/90 mm z igłą prowadzącą 

21G/38mm? 

36. Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 6 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 37 poz. 

6 zestawów do znieczulania zewnątrzoponowego rozszerzonego z cewnikiem, strzykawką 

niskooporową, filtrem do cewnika, urządzeniem mocującym cewnik, igłą Touch 18G. 

37. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 – Czy Zamawiający poprzez określenie „Sterylny przyrząd 

do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,45µ m 

zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz.” ma na myśli aplikator z filtrem 

antybakteryjnym posiadający nieruchoma osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką  

oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub 

wstrzykiwania leków oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami typu Minispike? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 27, 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek 

niesterylnych ? 

39. Dotyczy Pakietu Nr 18 - Czy Zamawiający wymaga przyrządów do pobierania płynów 

infuzyjnych, które będą kompatybilne z opakowaniami płynów infuzyjnych stosowanych 

przez Zamawiającego zgodnie z aktualną umową przetargową? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z PUR. 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

41. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP. 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
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42. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7-9 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? 

43. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy 

wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala? 

44. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd  z drenem o długości 

150 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

45. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu 

rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ. 

46. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga przyrządów wolnych od 

ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy 

wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala? 

48. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu w komorą kroplową 

min. 45 mm. 

49. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd filtrem bakteryjny 

1,2 um. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

50. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd filtrem bakteryjny 

0,1 um. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

51. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1,3 - Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały 

podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1,3 - Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu 

rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu. 

53. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1,3 - Czy Zamawiający wymaga przyrządów wolnych od 

ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach? 

54. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1,3 - Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały 

zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania 

środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu. 

55. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1,3 - Czy Zamawiający wymaga, aby zacisk rolkowy 

wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala? 

56. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu w komorą kroplową 

min. 45 mm. 

57. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do przedłużania cewnika          

2-światłowy nie zawierający DEHP, długość 10 cm, aktywowany kocówką typu luer-lock z 

systemem zapobiegającym cofaniu się krwi do cewnika, z membraną łatwą do czyszczenia. 

Możliwość stosowania do  7 dni, do stosowania w miejscach dostępu dożylnego, apirogenny. 

58. Dotyczy Pakietu Nr 28 - Czy Zamawiający dopuści  port wykonany z tytanu ( komora i 

obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. 

Komora o objętości 0,47 ml (port standardowy), 0,27ml (port niskoprofilowy), 0,17 ml (port 

mini) cewnik silikonowy z oznaczoną długością co 1 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy 

6,6FR i 9,6Fr, długość 600 mm dla portów standardowych, 800 mm dla portów 

niksoprofilowych. Kompletny zestaw wprowadzający zawierający minimum: w skład 

zestawu wchodzi: port tytanowy, cewnik silikonowy cieniujący w Rtg, całkowicie 

rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, strzykawka 10 ml, urządzenie do 

podnoszenia żył, igła prosta typu typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i 

poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, instrukcja 

użytkowania i książeczka informacyjna dla pacjenta, port kompatybilny ze środowiskiem 

MRI oraz TK. 
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59. Dotyczy Pakietu Nr 29 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulania 

kombinowanego zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego rozszerzony, zawierający 

cewnik zewnątrzoponowy, igłę Touchy 18G, igłę podpajęczynówkową 27 G 118 mm z 

ogranicznikiem, strzykawkę niskooporową, filtr 0,22 

60. Dotyczy Pakietu Nr 30 – Czy Zamawiający dopuści igłę do blokad nerwów obwodowych z 

użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP 

kabelek elektryczny z możliwością odkręcania. W rozmiarach od 35-150mm, 20G-23G. 

61. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6-7 – Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym? 

62. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z 

drenem o długości 150 cm? 

63. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania 

płynów infuzyjnych z drenem o długości 150 cm? 

64. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego 

w rozmiarze 15Gx43 mm z możliwością regulacji w zakresie 5-30 mm? 

65. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego 

w rozmiarze 16Gx30 mm z możliwością regulacji w zakresie 22-47 mm? 

66. Dotyczy Pakietu Nr 18 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu z butelek 

z filtrem 1,2 µm? 

67. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji półautomatyczną 

w rozmiarze 16 G x 150 mm z 2 głębokościami penetracji 10 mm i 20 mm? 

68. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji półautomatyczną 

w rozmiarze 20 G x 150 mm z 2 głębokościami penetracji 10 mm i 20 mm? 

69. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 3-5 – Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji 

półautomatyczną z 2 głębokościami penetracji 10 mm i 20 mm? 

70. Dotyczy Pakietu Nr 29 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia 

kombinowanego zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego rozszerzony, zawierający 

cewnik zewnątrzoponowy, igłę Touchy 18 G, igłę podpajęczynówkową 27 G 150 mm, 

strzykawkę niskooporową, filtr, system mocowania cewnika? 

71. Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul w 

opakowaniu typu TYVEC? 

72. Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 4-5  – Czy Zamawiający ma na myśli igły do znieczulenia 

podpajęczynówkowego z prowadnicą? 

73. Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 6  – Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia 

kombinowanego zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego rozszerzony, zawierający 

cewnik zewnątrzoponowy, igłę Touchy 18 G, igłę podpajęczynówkową 27 G 150 mm, 

strzykawkę niskooporową, filtr, system mocowania cewnika? 

74. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1, 3  – Czy Zamawiający dopuści igły z prowadnicą                

20 G/40 mm? 

75. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 2  – Czy Zamawiający dopuści igły z prowadnicą 22 G/40 mm? 

76. Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4  – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do 

osobnego Pakietu. 

77. Dotyczy Pakietu Nr 8  – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-6 

(strzykawki dwuczęściowe) do osobnego Pakietu?  

78. Dotyczy Pakietu Nr 18 – Czy Zamawiający wymaga sterylny przyrząd do pobierania płynu 

infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,45µm zapewniający jałowość płynu 

minimum 24 godz. oraz zastawkę antyzwrotną, co zabezpiecza przed przypadkowym 

wylaniem się leku lub płynu z butelki? 
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79. Dotyczy Pakietu Nr 27 – Czy Zamawiający wymaga Igły Hubera do portów naczyniowych 

z dołączonym drenem do wlewu oraz systemem zabezpieczającym przed ukłuciem. Rozmiar    

19 G x 15 – 20 mm, ostrze igły ze szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu 

użytkowania membrany portu, nie zawiera lateksu i DEHP dren z zaciskiem długość drenu: 

190 +/- 10 mm? 

80. Dotyczy Pakietu Nr 27 – Czy Zamawiający ma na myśli Igły Hubera do portów 

naczyniowych z dołączonym drenem wytrzymałym w procedurach wstrzykiwania pod 

ciśnieniem do 325 psi. do wlewu oraz systemem zabezpieczającym przed ukłuciem. Rozmiar 

19 G x 15 – 20 mm, ostrze igły ze szlifem łóżeczkowym w celu wydłużenia okresu 

użytkowania membrany portu, nie zawiera lateksu i DEHP dren z zaciskiem długości drenu: 

190 +/- 10 mm? 

81. Dotyczy Pakietu Nr 27 – Czy Zamawiający ma na myśli Igły Hubera do portów 

naczyniowych z dołączonym drenem do wlewu oraz systemem zabezpieczającym przed 

ukłuciem. Rozmiar 19 G x 15 – 20 mm, ostrze igły ze szlifem łyżeczkowym z możliwością 

stosowania w środowisku MRI potwierdzone badaniami co zagwarantuje bezpieczeństwo 

pacjenta w czasie skanowania bezpośrednio po implantacji? 

82. Dotyczy Pakietu Nr 28 – Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy zakładany metodą 

Seldingera renomowanej firmy BBraun o parametrach: komora wykonana z tytanu, waga 9 

gram, pojemność wewnętrzna 0,5 ml; wymiary: wysokość 13,2 mm, podstawa 35 x 27 mm, 

pojemność wewnętrzna 0,25 ml; wymiary: wysokość 10,6 mm, podstawa 30 x 22 mm, 

anatomiczny kształt delta i niewielki ciężar dla łatwej implantacji i komfortu pacjenta; 

kołnierz z polisulfonu; 3 otwory do przyszywania portu w celu zabezpieczenia go przed 

przekręceniem; Silikonowa membrana gwarantująca do 3000 nakłuć; membrana silikonowa 

o średnicy 12 mm. Port przystosowany do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi (22,4 

bary) gwarantujący bezpieczeństwo w czasie podaży pod wysokim ciśnieniem. Dołączany 

cewnik poliuretanowy 6,5 F oraz cewniki silikonowe 6,5 F, 8,5 F i 10 F długość cewnika 800 

mm (oznaczenie cewnika co 1 cm i opis co 5 cm); cewnik połączony z portem za pomocą 

zatrzasku, w każdym zestawie akcesoriów znajdują się 2 pierścienie łączące. Elementy 

zestawu wprowadzającego: igła Seldingera 18 G, drut prowadnik J, osłonka rozrywalna z 

rozszerzaczem naczynia, tępy tunelizator, dwie igły Hubera proste do przekłuwania zestawu, 

igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym 

tłokiem o objętości 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w języku polskim. 

83. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, Pakietu Nr 3 – Prosimy o dopuszczenie kaniuli 24 bez 

dodatkowego portu bocznego, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? 

84. Dotyczy Pakietu Nr 4 – Prosimy o sprecyzowanie czy zaoferowane kaniule mają chronić 

również przed nieoczekiwaną ekspozycją na krew, np. zachlapanie, wypływ krwi z igły? 

85. Dotyczy Pakietu Nr 5 – Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez sformułowanie: 

„powleczony teflonem” Zamawiający ma na myśli podwójnie oczyszczony teflon PTFE? 

86. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.7, 8, 9 – Czy w związku z załączonym do SIWZ wykazem pomp, 

Zamawiający oczekuje aby zaoferowane strzykawki były wpisane w instrukcję obsługi 

pompy oraz wyświetlane w jej menu? 

87. Dotyczy Pakietu Nr 18 – Prosimy o dopuszczenie przyrządu z filtrem 0,2µm, który jest 

filtrem dokładniejszym niż opisany w SIWZ? 

88. Dotyczy Pakietu Nr 10 -  Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 28 wysokiej jakości port 

naczyniowy Powerport o takim samym przeznaczeniu medycznym a o podobnych 

parametrach: komora o objętości 0,6 ml (port standardowy), 0,2 ml (port niskoprofiolwy). 

Brak portu mniejszego od niskoprofilowego. Rozmiary cewnika: silikonowy – 8 F (długość 

cewnika 50 cm), poliuretanowy Chronoflex – 6 F (długość cewnika 75 cm) i 8 F (długość 
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cewnika 61 cm). Zestaw zawiera: port 1 szt., cewnik 1 szt., mocowanie cewnika do portu ze 

znacznikiem RTG 2 szt., introduktor do metody Selingera rozrywalny z rozszerzadłem 

naczyniowym 1 szt., prowadnica „J” w ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1 szt., 

tunelizator 1 szt., igła wprowadzająca 70 mm do metody Seldingera 1 szt., tępa kaniula do 

płukania cewnika 1 szt., zestaw infuzyjny ze skrzydełkami do długotrwałych infuzji 1 szt., 

igła Hubera 2 szt., narzędzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt., strzykawka 1 szt., 

zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”, pakiet edukacyjny dla 

pacjenta. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 a)  
Zamawiający w Pakiecie Nr 31 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie worka stomijnego 

jednoczęściowego, otwartego, zamykanego na rzep, z filtrem, rozmiar do docięcia 10- 76 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 1 b)  

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie worka stomijnego 

jednoczęściowego, otwartego, zamykanego na rzep, z filtrem, rozmiar do docięcia   10- 55 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 1 c) 

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie worka stomijnego 

jednoczęściowego, otwartego, zamykanego na rzep, z filtrem, rozmiar do docięcia   13- 60 mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 1 d)  

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie płytki stomijnej, 
hydrokoloidowej w rozmiarach: 40/10-35 mm, 50/10-45 mm, 60/10-55 mm, 70/10-65mm, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 2 

Zamawiający  dopuszcza również możliwość wysłania faktury osobno nie wraz z towarem, pod 

warunkiem niezwłocznego wysłania faktury faksem lub w formie skanu na wskazany przez 

Zamawiającego adres mailowy oraz dostarczenie oryginału faktury do Zamawiającego w ciągu 

48 godzin.  

Ad. 3 

Zamawiający określił wymagane ilości asortymentu z pakietu 31 w formularzu cenowym do 

SIWZ. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie pełnych opakowań handlowych (worki 

stomijne pakowane po 30 szt. w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 szt. w 

opakowaniu handlowym), pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę wymaganej ilości 

asortymentu podanej przez Zamawiającego w formularzu cenowym. 

Ad. 4 

Zamawiający w przypadku nie oznaczania produktów przez producentów numerami 

katalogowymi dopuszcza również zastosowanie numerów wewnętrznych Wykonawcy, pod 

warunkiem spełnienia przez oferowane wyroby wszystkich wymagań SIWZ. 

Ad. 5 

Zgodnie z wymogiem określonym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania 

zamówień na „cito” (pilnych) w zakresie wszystkich pakietów objętych postępowaniem   

AE/ZP-27-86/16. 

 

 



8 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

Ad. 6 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 6 i 7 dopuszcza również zaofeorowanie igieł długościętych, 

pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 7 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 1-7 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby pojedyncze 

opakowanie posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

Ad. 8 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 1-7 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby opakowanie 

handlowe a'100 szt. posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem 

kolorystycznym ISO. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 9 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 dopuszcza  również zaoferowanie igieł do penów w rozmiarach: 

0,25 x 6 mm, 0,25 x 8 mm, 0,3 x 8 mm.  

Ad. 10 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby osłonka na igłę była w 

kolorze rozmiaru igły. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 Ad. 11 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby pojedyncze 

opakowanie posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 12 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby opakowanie handlowe 

a'100 szt. posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym 

ISO. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 13 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 14 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 2 dopuszcza również strzykawkę do TBC z igłą 0,5 x 16, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 15 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 w poz. 3, 4, 5, 6 dopuszcza również strzykawki z tłokiem w 

kolorze kontrastującym, z czarną czytelną skalą oraz nazwą producenta na korpusie strzykawki:  

a) w poz. 3 - 2 ml rozszerzona  do 2,5 ml , skala  co 0,1 ml 

b) w poz. 4 - 5 ml  rozszerzona  do 6 ml,  skala  co 0,2 ml 

c) w poz. 5 - 10 ml rozszerzona  do 12  ml,  skala co 0,5 ml   

d) w poz. 6 - 20 ml rozszerzona  do 24 ml,  skala  co 1,0 ml 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 16 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1 i 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

przyrządy do przetaczania krwi oraz przyrządy do podawania płynów posiadały komorę wolną 

od PCV oraz pozbawione były ftalanów. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający 

nie wymaga załączenia do oferty karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego 

producenta potwierdzającej zastosowany w  przyrządach plastyfikator.  

Ad. 17 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1 i 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

zaoferowane przyrządy posiadały bezpośrednio na przyrządzie nazwę lub logo producenta. 
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Ad. 18 

Zamawiający w Pakiecie Nr 25 poz. 1 – 5 dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji 

histopatologicznych z możliwością regulacji od 15 mm do 22 mm. Pozostałe wymagania 

zgodnie z SIWZ. 

Ad. 19 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kaniuli 

posiadającej plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 20 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kaniuli o 

przepływie 17ml/min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 21 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule 

posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 22 

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule 

posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 23 

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kaniuli o 

przepływie 23ml/min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 24 

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule 

posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 25 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1-3 dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule posiadały 

plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 26 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie: w poz. 1 

kaniuli z przepływem 36ml/min; w poz.2 kaniuli z przepływem 65ml/min; w poz.3 kaniuli z 

przepływem 95ml/min; w poz. 4 kaniuli z przepływem 142ml/min; w poz. 5 kaniuli z 

przepływem 200ml/min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 27 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule 

posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 28 

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule 

pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 29 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane igły 

pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 30 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby igły injekcyjne posiadały 

na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko - czy długościęte. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad. 31 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 w poz. 6 i 7  nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 

igieł w rozmiarach 1,1 oraz 1,2 z ostrzem krótko i długościętym. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 32 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane igły 

pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 33 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34  nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane igły były 

wysterylizowane tlenkiem etylenu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 34 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34  dopuszcza wycenę za op = 100szt. z odpowiednim 

przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości. 

Ad. 35 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 38 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 36 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 37 poz. 6 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 37 
Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 18 w poz. 1 

Zamawiający wymaga zaoferowania, tym samym ma na myśli, sterylny przyrząd  do pobierania 

płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniający jałowość 

płynu minimum 24 godz. 

Ad. 38 

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. IV 4.2 SIWZ i wymaga, aby załączone do oferty próbki 

były oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, 

który będzie dostarczony Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty. 

Ad. 39 

Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 18 w poz. 1 

Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnego przyrządu  do pobierania płynu infuzyjnego z 

butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniający jałowość płynu minimum        

24 godz. 

Ad. 40 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 podtrzymuje  zapis SIWZ. 

Ad. 41 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 podtrzymuje  zapis SIWZ. 

Ad. 42 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z  Pakietu Nr 8 pozycji 7-9. 

Ad. 43 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zacisk 

rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 44 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-2 nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów 

z drenem o długości 150 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 45 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby logo 

producenta umieszczone było na zaciskaczu rolkowym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad. 46 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

przyrządy były wolne od  ftalanów oraz posiadały oznaczenie na opakowaniu jednostkowym o 

braku ftalanów    w w/w przyrządach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 47 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zacisk 

rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 48 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

przyrządy posiadały komorę kroplową min. 45 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 49 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 50 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 51  

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1, 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

przyrządy posiadały podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe wymagania 

zgodnie   z  SIWZ. 

Ad. 52 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1, 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

przyrządy posiadały logo producenta na zaciskaczu rolkowym. Pozostałe wymagania zgodnie   z  

SIWZ. 

Ad. 53 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1, 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

przyrządy były wolne od ftalanów oraz posiadały oznaczenie na opakowaniu jednostkowym o 

braku ftalanów w w/w przyrządach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 54 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1, 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

przyrządy posiadały zabezpieczenie igły biorczej po użyciu. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 55 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1, 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zacisk 

rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 56 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby 

przyrządy posiadały komorę kroplową min 45 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 57 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 21 nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do 

przedłużania cewnika o parametrach opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 58 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 28 nie wyraża zgody na zaoferowanie portu o parametrach 

opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 59 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 29 dopuszcza również zaoferowanie zestawu do 

znieczulania kombinowanego zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego rozszerzonego, 

zawierającego cewnik zewnątrzoponowy, igłę Touchy 18G, igłę podpajęczynówkową 27 G 118 
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mm z ogranicznikiem, strzykawkę niskooporową, filtr 0,22. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ.  

Ad. 60 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o parametrach 

opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 61 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 6-7 dopuszcza również zaoferowanie igły z ostrzem 

długościętym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 62 
Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do 

przetaczania krwi z drenem o długości 150 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 63 

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do 

przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 150 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 64 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 

poz. 1 igły do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 15 G x 43 mm z możliwością regulacji w 

zakresie 5-30 mm. 

Ad. 65 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 

poz. 2 igły do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 16 G x 30 mm z możliwością regulacji         

w zakresie 22-47 mm. 

Ad. 66 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18  

przyrządów do pobierania płynu z butelek z filtrem 1,2 µm. 

Ad. 67 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 25 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji 

półautomatycznej w rozmiarze 16 G x 150 mm z 2 głębokościami penetracji 10 mm i  20 mm. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 68 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 25 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji 

półautomatycznej w rozmiarze 20 G x 150 mm z 2 głębokościami penetracji 10 mm i  20 mm. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 69 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 25 poz. 3-5 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji 

półautomatycznej z 2 głębokościami penetracji 10 mm i 20 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 70 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 29 nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do znieczulenia 

kombinowanego zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego rozszerzonego o parametrach 

opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 71 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 33 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie koreczków do kaniul w 

opakowaniu typu TYVEC. Pozostałe  wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 72 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 37 poz. 4-5 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby igły do 

znieczulenia podpajęczynówkowego (ostrze typu Quincke) posiadały prowadnicę. Pozostałe  

wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad. 73 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 37 poz. 6 nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do 

znieczulenia zewnątrzoponowego o parametrach opisanych w pytaniu.Wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 74 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 38 poz. 1 i 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły z prowadnicą 

20 G/ 40 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.  

Ad. 75 

Zamawiający  w Pakiecie Nr 38 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły z prowadnicą    

22 G/ 40 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.  

Ad. 76 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 38 pozycji 4. 

Ad. 77 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 8 pozycji 3-6. 

Ad. 78 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 79 

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 dopuszcza również zaoferowanie Igły Hubera do portów 

naczyniowych z dołączonym drenem do wlewu oraz systemem zabezpieczającym przed 

ukłuciem. Rozmiar 19 G x 15 – 20 mm, ostrze igły ze szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia 

okresu użytkowania membrany portu, nie zawiera lateksu i DEHP dren z zaciskiem, długość 

drenu: 190 +/- 10 mm. 

Ad. 80 

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 dopuszcza również zaoferowanie Igły Hubera do portów 

naczyniowych z dołączonym drenem wytrzymałym w procedurach wstrzykiwania pod 

ciśnieniem do 325 psi do wlewu oraz systemem zabezpieczającym przed ukłuciem. Rozmiar 19 

G x 15 – 20 mm, ostrze igły ze szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania 

membrany portu, nie zawiera lateksu i DEHP dren z zaciskiem, długość drenu: 190 +/- 10 mm. 

Ad. 81 

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 dopuszcza również zaoferowanie Igły Hubera do portów 

naczyniowych z dołączonym drenem do wlewu oraz systemem zabezpieczającym przed 

ukłuciem. Rozmiar 19 G x 15 – 20 mm, ostrze igły ze szlifem łyżeczkowym z możliwością 

stosowania w środowisku MRI potwierdzone badaniami. 

Ad. 82 

Zamawiający w Pakiecie Nr 28 nie wyraża zgody na zaoferowanie portu o parametrach 

opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 83 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 oraz Pakietu Nr 3 nie wyraża zgody na 

zaoferowanie kaniuli o rozmiarze 24 G bez dodatkowego portu bocznego. Wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 84 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 85 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 86 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7,8,9  podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Ad. 87 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu z filtrem 

0,2 µm. Wymagania zgodnie z  SIWZ. 

Ad. 88 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 28  nie wyraża zgody na zaoferowanie portu o parametrach 

opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


