
Głubczyce, 13.01.2010r. 
Samodzielny Publiczny Zespół  
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 
48-100 Głubczyce 
 
 
 
 
dot. przetargu nieograniczonego na dostaw ę sprz ętu medycznego jednorazowego u Ŝytku 
dla SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji - odpowiedzi na zapytania do SIWZ. 

 
 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1-6 oraz 26, tj cewników 

Foleya oraz worków do dobowej zbiórki moczu? 

 

Odp: zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Czy wszystkie cewniki Foleya (pakiet nr 2 pozycje 1-6) mają być dwudrożne i silikonowe? 

 

Odp: Mają być dwudrożne, latexowe powlekane silikonem. 

 

Pytanie nr 3 

Czy cewniki Foleya (pakiet nr 2 pozycje 1-6) mają posiadać końcówkę otwartą czy zamknietą? 
 
Odp: Otwartą 
 
Pytanie nr 4 

 
 
Odp: Nie. 
 
Pytanie nr 5 

 
Odp: Nie. 

 

Pytanie nr 6, pakiet 2 

 
 

Odp: Tak. 
 

Pytanie nr 7 

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4- Czy oferowane strzykawki powinny posiadać skale nominalną 

przedłużoną o min. 20%. 
 

Odp:  zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 

Pytanie nr 8 



Dotyczy pakietu nr 1, poz. 19 – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy pod pojęciem 

„Neoflon” Zamawiający ma na myśli kaniule dożylne przeznaczone dla noworodków i dzieci 

wyposażone w zdejmowalny element ułatwiający wprowadzenie kaniul do naczynia? 

 

Odp:  zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 26 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kraników wyposażonych 

w optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji zamknięte/otwarte? 

 

Odp:  zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-5 – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy nie zaistniała 

oczywista omyłka i w przedmiotowych pozycjach asortymentowych Zamawiający zamierza 

zakupić standardowe cewniki Foley’a silikonowane, a nie silikonowe? Pragniemy zwrócić uwagę 

Zamawiającego, że opisane w SIWZ cewniki wykonane ze 100% silikonu są znacznie droższe od 

cewników silikonowanych, powszechnie stosowanych w placówkach służby zdrowia. 

 

Odp: zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-5 pakietu nr 2 cewników 

silikonowanych. 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 7-16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w 

ofercie przetargowej cewników Nelaton i Tiemann o standardowej długości 40cm? 

 

Odp: Tak. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 17-21, 23 – Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do odsysania 

górnych dróg oddechowych posiadały satynową tzw. zmrożoną powierzchnię? 

 

Odp: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 17-21, 23– Czy oferowane cewniki do odsysania górnych dróg 

oddechowych mają być wyposażone w otwór centralny i min. dwa naprzeciwległe otwory boczne 

zapobiegające zasysaniu śluzówki? 

 

Odp: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 17-21, 23 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników 

posiadających barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru? 

 

Odp: zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, wyrażamy jednak 

zgodę, by oferowane cewniki posiadały barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru. 

 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 22 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w 

ofercie przetargowej cewników do karmienia o długości 40 lub 50cm? 



 

Odp: zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników o długości 50cm.  

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 24 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w 

ofercie przetargowej cewników do podawania tlenu przez nos o długości min. 200cm? 

 

Odp: Tak wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 17 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 24 -  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania worków do zbiórki 

moczu w wersji sterylnej? 

 

Odp: NIE. 

  

Pytanie nr 18 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 24 – Czy oferowane worki do zbiórki moczu mają być wyposażone w 

port umożliwiający pobieranie próbek moczu bez konieczności rozłączania systemu? 

 

Odp: zamawiający wyraża zgodę, aby oferowane worki do zbiórki moczu posiadały port 

umożliwiający pobieranie próbek moczu bez konieczności rozłączania systemu. 

 

Pytanie nr 19 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 30 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w 

ofercie przetargowej masek do podawania tlenu z drenem o długości min. 200cm? 

 

Odp: zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 33-36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  i wycenę w 

ofercie przetargowej drenów Thorax o długości 50cm? 

 

Odp: zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 21 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 39-42 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w 

ofercie przetargowej drenów kher’a wykonanych z wysokiej klasy lateksu silikonowanego w 

rozmiarze 80x5x5cm?  

 

Odp: zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 22 

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 62 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w 

ofercie przetargowej masek do podawania tlenu z drenem o długości min. 200cm? 

 

Odp: Tak. 

 

Pytanie nr 23 

Dotyczy pakietu 9, poz. 2 – Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganego rozmiaru podkładu? 

 

Odp:  Rozmiar 60/90cm. 

 



Pytanie nr 24 

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 19-26 – Czy Zamawiający w celu zapewnienia pełnej kompatybilności 

poszczególnych produktów używanych w terapii infuzyjnej, a co za tym idzie bezpieczeństwa 

pacjenta, wymaga, aby kraniki i kaniule dożylne wyspecyfikowane w przedmiotowej części 

zamówienia pochodziły od tego samego producenta? 

 

Odp:  zamawiający wymaga, aby produkty w poz. 19-26 pakietu I były w pełni kompatybilne. 

 

Pytanie nr 25 

Pakiet 2 poz. 33-36 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w pozycji nie 

zaszła pomyłka. W odpowiedzi Zamawiający bowiem napisał, że wymaga cewników Thorax  z 

lateksu. Informujemy, że tego typu asortyment występuje standardowo z Medycznego PCV (jest 

on jakościowo lepszy od lateksu). Z naszej wiedzy wynika, że cewniki Thorax z lateksu nie 

występują.     

 
Odp:  zaszła pomyłka ; winno być: dren THORAX  z medycznego PCV. 

 
Pytanie nr 26 

Pakiet 4 poz. 12 Uprzejmie prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy chodzi o zestaw do 

znieczulenia podpajęczynówkowego czy powszechnie występującego zewnątrzoponowego? Jeśli 

chodzi o zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowe prosimy o dopuszczenie rozm. 18G, w 

przypadku wymogu zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego prosimy o dopuszczenie 

również rozmiaru 18G. 

 

Odp:  dotyczy zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego.  Dopuszczamy rozmiar 18G. 

 

Pytanie nr 27 

Pakiet 6 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści  kieliszki na leki pakowane po 80szt. w opakowaniu 

jednostkowym natomiast w kartonie znajduje się 60op.  

Oraz  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie jednostkowe czy za 

karton? 

 

Odp:  zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kieliszków pakowanych po 80szt. w 

opakowaniu. Prosimy o podanie ceny za opakowanie jednostkowe. 

 

Pytanie nr 28 

Dot. pakietu nr 1, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do ciągłego 

znieczulania podpajęczynówkowego renomowanej niemieckiej firmy Braun w rozmiarze cewnika 

G24 z igłą w rozmiarze 29G lub cewnika w rozmiarze G22 z igłą w rozmiarze 27G? 

 

Odp:  Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego znajduje się w pakiecie nr 4 poz. 

12. Winno być: „zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o rozmiarze 18G”. 
 

 
 

/Likwidator SP ZOZ w Głubczycach 
Adam Jakubowski/ 

_____________________ 
w imieniu zamawiającego 


