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Znak: AE/ZP-27-44/17                   Tarnów, 2017-08- 11 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy artykułów 

medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły 

specjalistyczne). dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 -  Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 wymaga, aby kaniule posiadały minimum 3 

paski kontrastujące w RTG ? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 -  Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 oczekuje, aby port dostępu bocznego 

umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas 

używania portu bocznego ? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 3, Nr 4 -  Czy Zamawiający dopuści kaniule z  automatycznie aktywującym się 

plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora 

przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły ? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 3, Nr 4 -  Czy Zamawiający wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był 

centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu 

bocznego ? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 3, Nr 4 -  Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały minimum 3 paski 

kontrastujące w RTG ? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 26 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 26 dopuści: Port niskoprofilowy, 

przystosowany do wstrzykiwania kontrastu pod wysokim ciśnieniem (21bar/300psi), wykonany z 

tytanu ( wys. 10 mm) posiadający 4 otwory mocujące, średnica membrany   9mm, objętość wypełnienia 

komory: 0.2 ml, waga 8g, cewnik poliuretanowy o długości 750mm i średnicy 6,6F (przepływ   

30ml/min) lub 8F (przepływ   35ml/min) z oznaczeniem długości co 1 cm oraz atrumatycznym 

zakończeniem od strony pacjenta,  wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, 

igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, 

prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem – 22G, 25mm;  igła Hubera zagięta 

pod kontem 90 stopni  – 22G, 25mm, tunelizator tępo zakończony) oraz zestaw akcesoriów do 

identyfikacji portu naczyniowego, do portu dołączone instrukcja obsługi oraz dzienniczek pacjenta w 

języku polskim ? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia 

podpajęczynówkowego typu Pencil Poin 26G/90 mm z igłą prowadzącą 21 G/38 mm? 

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

9. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1 ml z niezintegrowaną igłą, 

czytelną niezmywalną skalą co 0,05 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 

sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20 ml w opakowaniu 

a’70 sztuk z przeliczeniem do 1429 opakowań, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7-9 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby strzykawki były wpisane w 

menu pomp z załącznika nr 6? 
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13. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki firmy Polfa Lublin kompatybilne 

z pompami: Ascor AP 14; Ascor AP 22; Ascor SEP 11s; Ascor SEP 21; Ascor AP 24+; Fresenius Pilot 

A2 PL; Medima S1? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki firmy Polfa Lublin kompatybilne 

z pompami: Ascor AP 14; Ascor AP 22; Ascor SEP 21; Ascor AP 24+; Fresenius Pilot A2 PL; Medima 

S1? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne z pompami: Ascor 

AP 14; Ascor AP 24+; Medima S1? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 100 ml z dołączonymi dwoma 

łącznikami Luer, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z drenem o 

długości 150cm? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów 

infuzyjnych z drenem o długości 150cm? 

19. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 

15Gx43mm z możliwością regulacji w zakresie 5-30mm? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 

16Gx30mm z możliwością regulacji w zakresie 22-47mm? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 

16Gx47mm z możliwością regulacji w zakresie 60 mm? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę USG w 

opakowaniu a’144 sztuki z przeliczeniem do 25 pełnych opakowań? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu z butelek z 

filtrem 1,2µm? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igły do penów kompatybilne z penami: 

HumaPen, Puregon Pen, OptiPen Pro 1, Saline, Novopen 3, Sanofi Aventis, Novopen Junior, Polfa 

Tarchomin, GensuPen? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 2  - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi o 

długości przyrządu min. 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 4  - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego 

w rozmiarze 24G, 90 mm, lub 25 G 90 mm z igłą prowadzącą? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 5  - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego 

w rozmiarze 27 G, 90 mm z igłą prowadzącą? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 6  - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 

o następujących parametrach:  

•   Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml 

      (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę  

•   Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, 

      wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach 

      RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).  

•  Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym 

       zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. 

•      Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy  

•   Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana                     

co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe 

ułożenie igły przy wkłuciu  

•   Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, 

       obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem 

       luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem  

•      Łącznik do cewnika epiduralnego  

•  Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym 

        zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik 

        przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała  

•       Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta  

•        Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny 
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29. Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia                    

podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

30. Dotyczy Pakietu Nr  1 - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej, która posiada  min. 4 paski 

widoczne w RTG. 

31. Dotyczy Pakietu Nr  2, 3, 4 - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej, która posiada  min. 4 

paski widoczne w RTG. 

32. Dotyczy Pakietu Nr  18 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu wyposażony w 

filtr bakteryjny 0,1um. 

33. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga koreczka luer – lock z trzpieniem 

poniżej jego krawędzi znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę? 

34. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga koreczka luer – lock  pakowanego 

pojedynczo nie na blistrze. 

35. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga koreczka luer – lock  z napisami w 

języku polskim. 

36. Dotyczy Pakietu Nr  8 poz. 1-7 - Zwracamy się do Zmawiającego  o dopuszczenie podania ceny za 

op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

37. Dotyczy Pakietu Nr  8 poz. 3-6 - Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania strzykawek z 

oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym potwierdzającym brak zawartości szkodliwych ftalanów. 

38. Dotyczy Pakietu Nr  18 poz. 1 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby przyrząd do pobierania 

płynu infuzyjnego z butelek był wyposażony w zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed 

niekontrolowanym wyciekiem. 

39. Dotyczy Pakietu Nr  32 poz. 1 - Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządów do przetaczania 

krwi pozbawionego szkodliwych ftalanów. 

40. Dotyczy Pakietu Nr  32 poz. 3 - Czy Zamawiający będzie wymagać przyrządów do przetaczania 

płynów infuzyjnych pozbawionego szkodliwych ftalanów oraz wyposażonych w komorę kroplową o 

długości min 60 mm w części przezroczystej 

41.  Dotyczy Pakietu Nr  5 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby wraz z kaniulą dotętniczą dołączany 

był opatrunek  z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z 

wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. 

42. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-4  - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy  igły do nakłuć 

lędźwiowych mają być  pakowane  w opakowanie  niezawierające celulozy, które 

zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  

gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 

43. Dotyczy Pakietu Nr  8 poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych 

po 120 szt. 

44. Dotyczy Pakietu Nr  8 poz. 7-9 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na 

wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp? 

45. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o lepszych 

parametrach filtracyjnych niż opisane w SIWZ 0,2µm. 

46. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego 

składającego się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości 

wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 

użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, 

membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia 

membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca 

prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – 

podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz 

podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z 

końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i 

objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. 

47. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie,  czy zawór bezigłowy 

ma posiadać łatwą jednorodną materiałową powierzchnię do dezynfekcji, jednoelementową, 

przezierną, podzielną membraną – wystającą częściowo poza obudowę, osadzoną zewnętrznie na 

poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. 
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48. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie,  czy zawór bezigłowy 

ma posiadać łatwą jednorodną materiałową powierzchnie płaską – zapewniająca prosty sposób 

czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany 

środek). 

49.  Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za 100 szt. z 

jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. 

50.  Dotyczy Pakietu Nr 31 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy igły do pena mają być 

kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku, co ma być potwierdzone 

certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty oraz informacja o kompatybilności 

igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu zbiorczym 100szt? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-4 Czy Zamawiający wymaga aby Igły do znieczuleń 

podpajęczynówkowych standard , w rozmiarach podanych w SIWZ w poz. 1-4 posiadały w uchwycie 

pryzmat który zmienia barwę w chwili dostania do uchwytu igły PMR, co pozwala na  łatwiejszą i 

szybszą identyfikację? 

52.   Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7, 8, 9 - Prosimy o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z 

posiadanymi przez Zamawiającego pompami, a które nie są wpisane w menu pompy.  

53.    Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga introduktora 

żylnego zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznej do przezskórnego 

wprowadzania cewnika metodą Seldingera wg Desilets-Hofmanna, w zestawie  min. igła punkcyjna, 

rozszerzadło,  koszulka, zastawka hemostatyczna która min.  

- zapobiega wstecznemu przepływowi krwi  

- do zastosowania żylnego  

- łagodnie zwężające się przejście umożliwiające  łatwe wprowadzenie cewnika 

- port boczny z trójdrożnym kranikiem odcinającym ułatwiającym dożylne podawanie płynów i   

iniekcję  leków . 

54.   Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1 – 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczulania 

podpajęczynówkowego o długości 88 mm. Pozostałe parametry bez zmian. 

55.  Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczulania    

podpajęczynówkowego o dwuspadowym atraumatycznym szlifie 26G o długości 88 mm, igła z 

prowadnica. 

56.   Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczulenia 

zewnątrzoponowego bez strzykawek do podawania leków. Strzykawki do podawania leków nie 

zawsze są potrzebne przy zabiegu, nie są wykorzystywane i nieużywane zostają wyrzucone. 

Dopuszczenie takiego zestawu pozwoli na obniżenie kosztów szpitala.   

57.   Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1 – 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczulania 

podpajęczynówkowego o długości 88 mm. 

58.  Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczulania 

podpajęczynówkowego o dwuspadowym atraumatycznym szlifie 26G o długości 88 mm, igła z 

prowadnicą. 

59.    Dotyczy Pakietu  Nr 1 poz. 1-6 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 1-6 wymaga kaniul  

z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) umiejscowionym centralnie nad skrzydełkami zgodnie 

z wytycznymi zamieszczonymi w zakazenia.org.pl "Zakażenia" co ogranicza drażnienie miejsca 

wkłucia i zwiększa ryzyko odczynów? 

60.    Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 1-6 wymaga kaniul 

ze skrzydełkami oznaczonymi kolorystycznie zgodnie z rozmiarami dla łatwej identyfikacji kaniuli 

po wykonaniu kaniulacji co zagwarantuje bezpieczeństwo podaży np. za pomocą pomp 

objętościowych? 

61.     Dotyczy Pakietu Nr 1  poz. 1-6 -  Czy Zamawiający poprzez określenie „Opakowanie jednostkowe, 

blistrowe z odrywalną tylną ścianką” ma na myśli kaniule pakowane w opakowanie typu folia/papier? 

62.    Dotyczy Pakietu  Nr 4 poz. 1-4 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 w pozycjach 1-4 wymaga kaniul 

z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) umiejscowionym centralnie nad skrzydełkami zgodnie 
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z wytycznymi zamieszczonymi w zakazenia.org.pl "Zakażenia" co ogranicza drażnienie miejsca 

wkłucia i zwiększa ryzyko odczynów? 

63.    Dotyczy Pakietu  Nr 4  poz. 1-4 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 w pozycjach 1-4 wymaga 

kaniul ze skrzydełkami oznaczonymi kolorystycznie zgodnie z rozmiarami dla łatwej identyfikacji 

kaniuli po wykonaniu kaniulacji co zagwarantuje bezpieczeństwo podaży np. za pomocą pomp 

objętościowych? 

64.   Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-4- Czy Zamawiający poprzez określenie „Opakowanie jednostkowe    

blistrowe z odrywalną tylną scianką” ma na myśli kaniule pakowane w opakowanie typu folia/papier? 

65.    Dotyczy Pakietu Nr 18 -  Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 18 wymaga przyrządu do pobierania 

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

posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wydostawaniu się płynu po odwróceniu pojemnika 

co gwarantuje bezpieczeństwo przed skażeniem pobieranych płynów lub leków / zgodnie z 

dostarczanymi do Zamawiającego przyrządami?   

66.    Dotyczy Pakietu Nr 18 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 18 oczekuje przyrządu zabezpieczającego 

zestaw strzykawka - przyrząd przed wyciekaniem płynu w pozycji odwróconej. Takie rozwiązanie ma 

wpływ na higienę pracy zabezpiecza przed nieprzewidzianą utratą leku co przekłada się na 

ekonomię? 

67.  Dotyczy Pakietu Nr 25 - Czy Zamawiający ma na myśli Igły Hubera do portów ze szlifem 

łyżeczkowym zgodnie z wytycznymi polskiego klubu dostępu naczyniowego gwarantujący 

bezpieczeństwo wkłucia i nie uszkodzenia membrany portu / gwarantujący wieloletnie użytkowanie 

portu? 

68.    Dotyczy Pakietu Nr 1-  Czy Zmawiający w Pakiecie Nr 1 celem dostawy kaniul zaoferowanych 

przez producentów w postępowaniu przetargowym będzie wymagał oznaczenia na koreczku samo 

domykającym się w postaci logo producenta.  

69.    Dotyczy Pakietu Nr 4-  Czy Zmawiający w Pakiecie Nr 4 celem dostawy kaniul zaoferowanych 

przez producentów w postępowaniu przetargowym będzie wymagał oznaczenia na koreczku samo 

domykającym się w postaci logo producenta. 

70.     Dotyczy Pakietu Nr 20- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 20 dopuści zestaw do przedłużania 

cewnika 2-światłowy nie zawierający DEHP, długość 10 cm, aktywowany końcówką 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. 

71.    Czy Zamawiający może doprecyzować do jakiej pompy ma pasować przyrząd do żywienia? 

72.    Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 24 poz. 1 dopuści  Zestaw do 

kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy - zestaw zakładany metodą Seldingera, cewnik ze 

znacznikami długości widoczny w promieniach RTG, kolorowe oznaczenie zakończeń, łączniki, 

przesuwane regulowane skrzydełka mocujące, prowadnica druciana ze znacznikami z elastyczną 

końcówką J, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, skalpel,. Rozmiar cewnika 7F x 20 cm 

73.    Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2-Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 24 poz. 2 dopuści Zestaw do 

kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy - zestaw zakładany metodą Seldingera, cewnik ze 

znacznikami długości widoczny w promianich RTG, kolorowe oznaczenie zakończeń, łączniki, 

przesuwane regulowane skrzydełka mocujące, prowadnica druciana ze znacznikami z elastyczną 

końcówką J, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, skalpel,. Rozmiar cewnika 7,5F x 20 cm 

74.    Dotyczy Pakietu Nr 25 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 25 może doprecyzować czy przedłuzka ma   

być wykonana z poliuretanu? 

75.    Dotyczy Pakietu Nr 26 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 26 dopuści  Port wykonany z tytanu 

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

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

cewnik silikonowy z oznaczoną długością co 1 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy  6,6Fr i 9,6Fr, , 

długość 600mm dla portów standardowych, 800mm dla portów niskoprofilowych. 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 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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76.    Dotyczy Pakietu Nr 27 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 27 dopuści Igła do blokad nerwów 

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

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

77.     Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 6-  Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 34 pozycji 6 dopuści  Zestaw do 

znieczulenia kombinowanego zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego rozszerzony, 

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

ogranicznikiem, strzykawkę niskooporową, , filtr 0,22 

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

zabezpieczenie przed zakłuciem? 

79.    Dotyczy Pakietu  Nr 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli o przepływie 17ml/min? 

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

samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji? 

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

zabezpieczenie przed zakłuciem? 

82.     Dotyczy Pakietu  Nr 3 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania  kaniuli o przepływie 23ml/min? 

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

samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji? 

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

posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem? 

85.   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 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?  

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

samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji? 

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

pochodziły od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?  

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

pochodziły od jednego producenta? 

89.   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?  

90.   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? 

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

od jednego producenta? 

92.   Dotyczy Pakietu Nr 31 - Czy Zamawiający wymaga, by  zaoferowane w Pakiecie Nr 31 igły były 

wysterylizowane tlenkiem etylenu? 

93.   Dotyczy Pakietu  Nr 31 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op=100 szt z odpowiednim 

przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości? 

 

 

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

Ad. 1 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również, aby kaniule posiadały minimum 

3 paski kontrastujące w RTG. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 2 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również, aby port dostępu bocznego 

umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając stabilność podczas używania 

portu bocznego. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 3 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 4 dopuszcza również kaniule z automatycznie 

aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli zabezpieczającym 

operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, pod 

warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 4 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 4 nie wymaga ale dopuszcza również, aby port dostępu 

bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając stabilność podczas 

używania portu bocznego. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 5 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 4 nie wymaga ale dopuszcza również, aby kaniule 

posiadały minimum 3 paski kontrastujące w RTG. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 6 

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 26 dopuszcza również Port niskoprofilowy, przystosowany do 

wstrzykiwania kontrastu pod wysokim ciśnieniem (21bar/300psi), wykonany z tytanu ( wys. 10 mm) 

posiadający 4 otwory mocujące, średnica membrany   9mm, objętość wypełnienia komory: 0.2 ml, waga 8g, 

cewnik poliuretanowy o długości 750mm i średnicy 6,6F (przepływ   30ml/min) lub 8F (przepływ   

35ml/min) z oznaczeniem długości co 1 cm oraz atrumatycznym zakończeniem od strony pacjenta,  

wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, 

koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania 

portu; igła Hubera z drenem – 22G, 25mm;  igła Hubera zagięta pod kontem 90 stopni  – 22G, 25mm, 

tunelizator tępo zakończony) oraz zestaw akcesoriów do identyfikacji portu naczyniowego, do portu 

dołączone instrukcja obsługi oraz dzienniczek pacjenta w języku polskim, pod warunkiem uzupełnienia 

zestawu o pozostałe elementy zawarte w specyfikacji. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 7 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia 

podpajęczynówkowego typu Pencil Point 26G/90mm z igłą prowadzącą 21G/38mm pod warunkiem 

spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 8 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 6 poz. 6 – 7 dopuszcza również igły z ostrzem długościętym. Pozostałe 

wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 9 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie strzykawki 1 ml 

z niezintegrowaną igłą, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki 1 ml ze skalą co 0,05 ml. 

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 10 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 3 – 5 dopuszcza również wycenę strzykawek w opakowaniu a’ 

100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 11 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 6 dopuszcza również wycenę strzykawek 20 ml w opakowaniu 

a’ 70 sztuk z przeliczeniem do 1429 opakowań. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 12 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7-9 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga, aby zaoferowane 

strzykawki były wpisane w menu pomp z załącznika nr 6. 

Ad. 13 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 14 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 8 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 15 

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 8 poz. 9 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 16 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 10 dopuszcza również zaoferowanie strzykawek 100 ml z 

dołączonymi dwoma łącznikami Luer, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ. 

Ad. 17 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie 

przyrządów do przetaczania krwi z drenem o długości 150 cm. 

Ad. 18 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie 

przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 150 cm. 
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Ad. 19 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie 

igły do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 15Gx43mm z możliwością regulacji w zakresie 5-30mm. 

Ad. 20 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie 

igły do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 16Gx30mm z możliwością regulacji w zakresie 22-47mm. 

Ad. 21 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 22 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 17 poz. 1 dopuszcza również wycenę osłonek na głowicę USG 

w opakowaniu a’ 144 sztuki z przeliczeniem do 25 pełnych opakowań. 

Ad. 23 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie 

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

Ad. 24 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 25 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 32 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 26 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 4 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 27 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 5 dopuszcza rówież zaoferowanie igły do znieczulenia 

podpajęczynówkowego w rozmiarze 27G 90 mm z igłą prowadzącą. 

Ad. 28 

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 34 poz. 6 dopuszcza także zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 

o następujących parametrach: 

• Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml 

           (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę  

• Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, 

            wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach 

            RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).  

• Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym 

            zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. 

• Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy  

• Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana     

co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe 

ułożenie   igły przy wkłuciu  

• Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, 

            obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem 

            luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem  

• Łącznik do cewnika epiduralnego  

• Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym 

zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie    

cewnik 

przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała  

• Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele 

pacjenta  

• Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny, 

             pod warunkiem uzupełnienia o wymienione w SIWZ elementy. 

Ad. 29 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1-4 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia 

podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34 mm, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 

SIWZ. 

Ad. 30 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 dopuszcza również ale nie wymaga aby zaoferowane 
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kaniule dożylne posiadały minimum 4 paski widoczne w RTG. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 
Ad. 31 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2, 3, 4 dopuszcza również ale nie wymaga aby zaoferowane 

kaniule dożylne posiadały minimum 4 paski widoczne w RTG. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 

 Ad. 32 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad. 33 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 dopuszcza również ale nie wymaga aby koreczki 

luer-lock posiadały trzpień poniżej jego krawędzi. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad. 34 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad. 35 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 nie  wymaga ale dopuszcza również koreczka luer – 

lock  z napisami w języku polskim. Pozostałe wymagania zgodnie z  SIWZ. 

Ad. 36 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 1 – 7 dopuszcza również podanie ceny za opakowanie 

100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 
Ad. 37 

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 3 - 6 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ. 

Ad. 38 

Zamawiający w zakresie pakietu nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

w SIWZ. 

Ad. 39 

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 1 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ. 

Ad. 40 

 Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 3 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ. 

Ad. 41 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 dopuszcza również ale nie wymaga, aby wraz z kaniulą 

dotętniczą był opatrunek z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m
2
/24h), z 

wycięciem na zawór Floswitch 10 mmx 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. Pozostałe wymagania 

SIWZ bez zmian. 

Ad. 42 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 1 – 4 dopuszcza również ale nie wymaga, aby igły do nakłuć 

lędźwiowych były pakowane w opakowania niezawierające celulozy. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 

Ad. 43 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 1 - 2 dopuszcza również zaoferowanie strzykawek pakowanych 

po 120 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.  

Ad. 44 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7 – 9 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 45 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przyrządu do pobierania 

płynu infuzyjnego wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2µm pod warunkiem spełnienia pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 46 

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 47 

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 48 

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Ad. 49 

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 2 dopuszcza również podanie ceny za 100 sztuk z jednoczesnym 

przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 50 

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 51 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 1 – 4 dopuszcza również ale nie wymaga, aby igły do znieczuleń 

podpajęczynówkowych standard, w rozmiarach podanych w SIWZ posiadały w uchwycie pryzmat, który 

zmienia barwę w chwili dostania się do uchwytu igły PMR . Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 52 

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

Ad.53 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 15 poz. 1 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w 

SIWZ. 

Ad.54 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 poz. 1 - 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do znieczulenia 

podpajęczynówkowego o długości 88 mm. Podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.55 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do znieczulenia 

podpajęczynówkowego o dwuspadowym atraumatycznym szlifie 26G odługości 88 mm, igła z prowadnicą. 

Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.56 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 5 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.57 

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 1 - 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do znieczulenia 

podpajęczynówkowego o długości 88 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.58 

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do znieczulenia 

podpajęczynówkowego o dwuspadowym atraumatycznym szlifie 26G o długości 88 mm, igła 

z prowadnicą. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.59 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.60 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.61 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.62 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 1 – 4 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.63 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 1 – 4 podtrzymuje zapis SIWZ 

Ad.64 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 1 – 4 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.65 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18  nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowany przyrząd do 

pobierania płynu infuzyjnego posiadał zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wydostawaniu się płynu po 

odwróceniu pojemnika. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.66 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.67 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 25  podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.68 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule miały 

oznaczenie na koreczku samodomykającym się w postaci logo producenta. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 
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Ad.69 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule miały 

oznaczenie na koreczku samo domykającym się w postaci logo producenta. Pozostałe wymagania SIWZ 

bez zmian. 

Ad.70 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20  podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.71 

Zamawiający w Pakiecie nr 21 poz. 2 wymaga przyrządu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ. 

Ad.72 

Zamawiający w zakresie pakietu Nr 24 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.73 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 24 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.74 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 25 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 75 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26  podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.76 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 27 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o parametrach opisanych w 

pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.77 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 6 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.78 

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

plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.79 

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

17ml/min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.80 

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.81 

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

plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.82 

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

23 ml/min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.83 

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.84 

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

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

Ad.85 

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.86 

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.87 

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

jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad.88 

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

jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.89 

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

opakowaniu jednostkowym informacje o rodzaju ostrza igły. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.90 

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 6 i 7 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowania igieł z ostrzem 

długościętym.  

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 6 i 7 nie wyraża zgody na zaoferowania igieł z ostrzem krótkościętym.  

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.91 

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

jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.92 

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane igły były 

wysterylizowane tlenkiem etylenu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.93 

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 dopuszcza wycenę za op = 100szt. z odpowiednim przeliczeniem 

wymaganej przez Zamawiającego ilości. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 


