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WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I.271-20/12 

 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Dotyczy  pakiet nr 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wymaga aby w pakiecie nr 4 zaoferowany został 
zamknięty system pobierania krwi aspiracyjno – próżniowy ? system aspiracyjno – próżniowy 
zapewnia możliwość wyboru techniki pobierania krwi (próżnia i aspiracja) i łatwego pobierania 
krwi z naczyń kruchych  i u małych dzieci. Dodatkowo system ten gwarantuje bezkontaktowe 
pobieranie krwi (zabezpieczenie personelu medycznego przed kontaktem z krwią na każdym etapie 
pobierania) i ogranicza ilość elementów używanych przy pobraniu krwi do dwóch (probówko- 
strzykawki systemowej i igły systemowej), co wpływa od razu na niższe koszty utylizacji.   
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1 – 3 
Czy Zamawiający wymaga w pozycjach 1-3 probówko – strzykawek w systemie aspiracyjno – 
próżniowym pobierania krwi ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 4 
Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy wymaga aby kaniula 21Gx1 ½ była 
kompatybilna z probówko- strzykawką do aspiracyjno – próżniowego pobierania badań ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga 
 



Pytanie 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenie próbek do każdej pozycji asortymentowej, a w 
razie jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości złożonych ofert zastrzeż sobie prawo do 
wezwania Wykonawców do dostarczenia próbek na każdym etapie postępowania ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie odstępuje od dołączenia do ofert próbek. Zamawiający wymaga próbek w 
częściach określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra elektrostatyczno mechanicznego o 
sprawności 99,999% ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu jałowego do cewnikowania w ampułko-
strzykawkach o pojemności 10 ml ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 9 
Czy Zamawiający oczekuje ostrzy chirurgicznych z rozmiarem oraz nazwą producenta 
wygrawerowaną na ostrzu ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków j.u. w pokasowaniach a 80szt. z 
przeliczeniem zamawianych ilości ?   
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 12  
1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Foley’a 100% silikonowy 

wyposażony był w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztwór gliceryny 
dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie 
utrzymania ? 

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik Foley,a 100% silikonowany ma być w pełni 
przezroczysty tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce? 

 Odpowiedź 
1) Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  



2) Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.         
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 13 
1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o objętości oddechowej do 1200 

ml tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce ? 
2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli filtr mechaniczny klasy HEPA 13 o 

skuteczności filtracji w teście cząsteczkowym nie mniejszej niż 99,97% i penetracji nie 
większej niż 0,03%? 

Odpowiedź 
1) Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 

2) Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 15 
1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli żel do cewnikowania pakowany w 

aplikatorze harmonijkowym ? 
2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel ma umożliwiać aspirację moczu jedną ręką ? 
Odpowiedź 

1) Zamawiający nie precyzuje formy opakowania. 
2) Rodzaj żelu nie ma wpływu na metodę aspiracji. 

 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 pojemnik na zużyte strzykawki o pojemności 3,5 l 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Dotyczy Pakiet nr 3 poz. 5 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt był wyrobem medycznym dopuszczonym do kontaktu z 
pacjentem ? 
Odpowiedź 
Asortyment w pakiecie nr 3 nie jest wyrobem medycznym. 
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