
 
 
 

 
 

Głubczyce dnia 29.IV.2011r. 
 

 
 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 
POSTĘPOWANIA 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
dla SP ZOZ w Głubczycach - PN / 8 / IV / 11, wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
 
1. Dotyczy pakietu nr 5, poz. nr 24.  
Prosimy o wydzielenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych 1280 do osobnego pakietu. 
Elektrody z pozycji 24 są elektrodami wykorzystywanymi w elektrochirurgii, zaś pozostałe przedmioty z 
pakietu mają swoje zastosowanie w kardiologii, co stanowi odrębny dział medycyny. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2. Dotyczy pakietu nr 5, poz. nr 24.  
Czy Zamawiający wymaga 12 opakowań po 50 szt.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 12 opakowań po 50 szt. 
 
3. Dotyczy pakietu nr 4, poz. nr 22, 23.  
Prosimy o wydzielenie rurek sigmoidoskopowych i anoskopowych do osobnego pakietu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
4. Dotyczy pakietu nr 7, poz. 1. 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji podkładu z włókniny w rozmiarze 140 x 
90cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład włókninowy 140x90cm. 
 
5. Dotyczy pakietu nr 7, poz. 12. 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji podkładu z włókniny w rozmiarze 240 x 
140cm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład włókninowy 240 x 140cm. 
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6. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 12 
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 12 „Szczoteczki cytologiczne (…)” miał na myśli szczoteczki 
sterylne? 
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli szczoteczki sterylne. 
 
7. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 12 
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 12 „Szczoteczki cytologiczne (…)” miał na myśli szczoteczki 
umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy 
transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie 
profilaktyki raka szyjki macicy? 
 

Odpowiedź: Tak 
 
8. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 12 
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 12 „Szczoteczki cytologiczne (…)” wymaga przedstawienia wykazu 
badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do 
wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
9. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 12 
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 12 „Szczoteczki cytologiczne (…)” wymaga oryginalnych 
szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
10. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 12 
Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego Organizatorów (Ministerstwo 
Zdrowia / Centralny Ośrodek Koordynujący), zaprezentowanym m.in. w opisie tego programu złożonym 
do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, 
wymaga szczoteczek  cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
11. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 12 
 
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 9 poz. 12 „Szczoteczki cytologiczne (…)” do odrębnego pakietu? 
Utworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie korzystniejszej oferty oraz, co jest bardzo istotne: 
szczoteczka do pobierania wymazów jest przyrządem diagnostycznym, a nie pomocniczym mającym 
przynieść konkretne i wymierne rezultaty, dlatego  jej rola w ocenie stanu zdrowia jest bardzo wysoka, 
gdyż na podstawie bezpiecznego i prawidłowego pobrania wymazu można ocenić stan zdrowia kobiet 
jak również  postawić prawidłową diagnozę, na czym zapewne zależy również Zamawiającemu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

11. Dotyczy Pakietu 8 
Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 8 ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się 
wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego 



przedstawiciela/serwis, czyli takie. które są- w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych 
podmiotów - w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad 
Vistron CT (nr seryjny 57032) i nie spowodują usterki w jego działaniu, ani jego uszkodzenia? 
 

Odpowiedź: Tak. 
 
12. Dotyczy pakiet 8, poz. 1 
Czy Zamawiający, w Zakresie pozycji 1 Pakietu 8 ma na myśli: Zestaw do wstrzykiwacza Medrad 
Vistron CT składający się z wkładu o pojemności 200 ml, łącznika niskociśnieniowego o długości 150 
cm oraz szybkozłącza (łącznik rurkowy); opak. = 50 szt.?  
 
Odpowiedź: Tak. 
 
13. Dotyczy pakietu 8, poz. 2 
Czy zamawiający zakresie pozycji 2 Pakietu 8 ma na myśli; 
Łącznik niskociśnieniowego o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 350 PSI? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
14. Dotyczy pakietu 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 25 ml, przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą do 25 ml. 
 
15. Dotyczy pakietu 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 6 ml, przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą do 6 ml. 
 
16. Dotyczy pakietu 1, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe w op. 100 szt., przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe w op. 100 szt przy jednoczesnym 
przeliczeniu ilości. 
 
17. Dotyczy pakietu 1, poz. 6 
Czy Zamawiający zgodzi się na przeliczenie j.m. ze szt. na opakowania, z jednoczesnym przeliczeniem 
wymaganych ilości., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie jednostki miary ze sztuk na opakowania przy 
jednoczesnym przeliczeniu ilości. 
 
18. Dotyczy pakietu 1, poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wlewów dożylnych z filtrem hydrofobowym, przy pozostałych 
parametrach zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
 



19. Dotyczy pakietu 1, poz. 16-26 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli 
złożyć Państwu oferty większej liczbie Wykonawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność 
składanych ofert. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
20. Dotyczy pakietu 1, poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o przepływnie 23ml/min, przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
21. Dotyczy pakietu 1, poz. 29 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia jamy opłucnej z 3 igłami 14G, 16G, 18G, przy 
pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do nakłuć jamy opłucnej z 3 igłami 14G, 16G, 18G. 
 
22. Dotyczy pakietu 1, poz. 32-33 
Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych były wolne od ftalanów, przy 
pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Tak zamawiający wymaga by przedłużacze do pomp infuzyjnych były wolne od 
ftalanów. 
 
23. Dotyczy pakietu 2, poz. 7-12 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelatona o dł. 40 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z 
SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający do puszcza cewniki Nelatona o dł. 40 cm. 
 
24. Dotyczy pakietu 2, poz. 13-16 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemanna o dł. 40 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z 
SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający do puszcza cewniki Tiemanna o dł. 40 cm. 
 
25. Dotyczy pakietu 2, poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o dł. 40 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z 
SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cewników do karmienia o dł 40 cm. 
 
26. Dotyczy pakietu 2, poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o dł. 50 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z 
SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający do puszcza cewniki do karmienia o dł. 50 cm. 
 
27. Dotyczy pakietu 2, poz. 35 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o dł. 150 cm, przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ? 
 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do lewatywy z drenem o dł. 150 cm. 
 
28. Dotyczy pakietu 2, poz. 35 
Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu o dł. 200 cm, przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza maski do podania tlenu o dł. 200 cm. 
 
29. Dotyczy pakietu 2, poz. 35 
Czy Zamawiający pisząc maski do podawania tlenu S, L miał na myśli rozmiar S – dla noworodków/lub 
dzieci i L – dla dorosłych/lub dorosłych przedłużane? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
30. Dotyczy pakietu 2, poz. 37 
Czy Zamawiający dopuści butelkę do odsysania ran o poj. 200 ml, przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza butelek do odsysania ran o poj. 200 ml. 
 
31. Dotyczy pakietu 2, poz. 38-41 
Czy Zamawiający dopuści dren Thorax o dł. 50 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreny Thorax o dł. 50 cm.  
 
32. Dotyczy pakietu 2, poz. 44-47 
Czy Zamawiający dopuści dren Kehra z naturalnego lateksu o wymiarach 500x160, przy pozostałych 
parametrach zgodnych z SIWZ?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza drenów Kehra z naturalnego lateksu o wymiarach 
500x160. 
 
33. Dotyczy pakietu 2, poz. 70 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o podanie nazwy spirometru, wielkości średnicy, a także 
informacji dotyczącej z czego wykonany ma być ustnik – papierowy, czy plastikowy? 
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli plastikowe ustniki do spirometru LUNGTEST dla 
dorosłych o średnicy wewnętrznej ok. 32mm oraz o długości ok. 52 mm. 
 
34. Dotyczy pakietu 3, poz. 1, 3 
Czy Zamawiający pisząc rękawice lateksowe z barierą biologiczną oczekuje złożenia oferty na rękawice 
zarejestrowane jako wyrób medyczny i spełniające kryteria odporności na przenikanie mikroorganizmów 
i wirusów zgodnie z normą EN 374-2? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
35. Dotyczy pakietu 3, poz. 2, 4 
Czy Zamawiający pisząc rękawice lateksowe z barierą chemiczną oczekuje złożenia oferty na rękawice 
lateksowe chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami zgodnie z najnowszą normą 
EN 374:2003, co ma być potwierdzone na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramów? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
 



35. Dotyczy pakietu 3, poz. 2, 4 
Czy Zamawiający dopuści op. = 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości op., przy 
pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice w opakowaniach po 50 szt. przy jednoczesnym 
przeliczeniu ilości. 
 
36. Dotyczy pakietu 6, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op. 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości op., 
przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniach po 80 szt, przy pozostawieniu 
łącznej ilości 2000 opakowań. 
 
37. Dotyczy pakietu 6, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o poj. 0,2 l, przy pozostałych parametrach 
zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojemnika na odpady medyczne o poj. 0,2 l. 
 
38. Dotyczy pakietu 6, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o poj. 0,5-0,7 l, przy pozostałych 
parametrach zgodnych z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojemników na odpady medyczne o poj. 0,5-0,7l. 
 
39. Dotyczy pakietu 6, poz. 15 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli 
złożyć Państwu oferty większej liczbie Wykonawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność 
składanych ofert. 
 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 
40. Dotyczy pakietu 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 50 szt. z przeliczeniem podanych ilości, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 50 szt. przy jednoczesnym 
przeliczeniu ilości. 

 
42. Dotyczy pakietu 1, poz. 21-25 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z koreczkiem którego trzpień zamykający światło kaniuli jest 
powyżej krawędzi korka? 

 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w niezmienionej formie.  

 
43. Dotyczy pakietu 1, poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o przepływie 20ml/min, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kaniuli o przepływie 20ml/min. 

 
44. Dotyczy pakietu 2, poz. 26  

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140cm lub 200cm? 
 



Odpowiedź: Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140cm, nie 
dopuszcza cewnika do podawania tlenu przez nos o długości 200cm. 

 
45. Dotyczy pakietu 2, poz. 35  

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 135 cm, spełniający pozostałe wymagania 

SIWZ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do lewatywy z drenem o długości 135cm. 

 
46. Dotyczy pakietu 2, poz. 35  

Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu o długości 210cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza maski do podawaniu tlenu o długości 210cm. 

 
47. Dotyczy pakietu 2, poz. 69  

Czy Zamawiający dopuści dren do przerywanego odsysania 200cm x 5,6 lub 200cm x 7? 
 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza dren do przerywanego odsysania 200cmx5,6, nie 
dopuszcza drenu 200cmx7. 

 
48. Dotyczy pakietu 5, poz. 22 

Czy Zamawiający dopuści pastę do badań w butelce o pojemności 160g? 
 
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści pastę do badań w butelce o pojemności 160g.  

 
49. Dotyczy pakietu 5, poz. 22 

Czy Zamawiający dopuści żel do badań w butelce o pojemności 250ml? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza żelu do badań o pojemności 250ml. 

 
50. Dotyczy pakietu 6, poz. 4 

Czy Zamawiający ma na myśli 2000 opakowań po 50 szt? 

 
Odpowiedź: Nie zamawiający ma na myśli 2000 opakowań po 80 szt. w opakowaniu. 

 
51. Dotyczy pakietu 6, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu jednostkowym a'80szt pakowane w karton po 60 op.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniu jednostkowym a’80szt. pakowane w 
karton po 60 op. 

 
52. Dotyczy pakietu 6, poz. 4 

Prosimy o podanie ilości sztuk kieliszków jaką oczekuje Zamawiający w celu prawidłowego przeliczenie 
wymaganych ilości. 

 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 160.000 sztuk kieliszków. 

 
53. Dotyczy pakietu 6, poz. 15 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 15 (osłonki plastikowe na ostrza) do osobnego zadania, 
umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby 
oferentów? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 
54. Dotyczy pakietu 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na strzykawki 20ml o rozszerzonej skali do 24ml, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ - tak jak np. w strzykawkach światowego lidera w ich 
produkcji firmy B/Braun /Niemcy/? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki 20ml o rozszerzonej skali do 24 ml. 
 
 
55. Dotyczy pakietu 1, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na strzykawki 10ml o rozszerzonej skali do 12ml, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ - tak jak np, w strzykawkach światowego lidera w Ich 
produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki 10ml o rozszerzonej skali do12 ml. 
 
 
56. Dotyczy pakietu 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na strzykawki 5ml o rozszerzonej skali do 6ml, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ - tak jak np, w strzykawkach światowego lidera w ich 
produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki 5ml o rozszerzonej skali do 6 ml. 
 
57. Dotyczy pakietu 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na strzykawki 2ml o rozszerzonej skali do 3ml, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ - tak jak np, w strzykawkach światowego lidera w ich 
produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki 2ml o rozszerzonej skali do 3 ml. 
 
58. Dotyczy pakietu 1, poz. 1-4 
Czy oferowane strzykawki luer dwuczęściowe powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę 
własną strzykawki na cylindrze oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, w celu zapewnienia pełnej 
i łatwiejszej identyfikacji używanej strzykawki, zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończonej 
procedurze? 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dopuszczamy 
jednak, by oferowane strzykawki posiadały logo producenta i nazwę własną strzykawki na cylindrze 
oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. 
 
59. Dotyczy pakietu 1, poz. 1-4 
Czy oferowane strzykawki luer dwuczęściowe winny być tego samego producenta ? 
 
Odpowiedź: Strzykawki luer dwuczęściowe nie muszą być tego samego producenta. 
 
60. Dotyczy pakietu 1, poz. 5 i 7 

Czy mając na uwadze Art. 30 ust, l Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz, U. z 2007r, Nr 233, poz. 
1655 z późniejszym! zmianami), oraz zapisy PN-EN ISO 7886 - strzykawki jednorazowego użytku do 
pomp infuzyjnych 50ml, powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwą własną na cylindrze, w 
celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia 
w menu pompy infuzyjnej? 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dopuszczamy 
jednak, by oferowane strzykawki posiadały logo producenta i nazwę własną strzykawki na cylindrze. 



 
61. Dotyczy pakietu 1, poz. 5 i 7 
Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi t.j. 
wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścień 
stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie 
strzykawki w ramieniu pompy Infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z 
zaleceniami terapeutycznymi ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
61. Dotyczy pakietu 1, poz. 17 
Czy Zamawiający wymagając koreczka typu cyt, „IN-Stopper" ma na myśli koreczek z gładką, łatwą do 
dezynfekcji membraną silikonową do wstrzyknięć, z zakończeniem lock i objętości wypełnienia max. 
0,16ml, tak jak np. koreczki tego typu światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/, Vygon 
/Francja/ czy Becton-Dicktoson /USA/? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
62. Dotyczy pakietu 1, poz. 18 i 20 
Czy oferowane kaniule pediatryczne ze względów na szczególne wymogi bezpieczeństwa powinny być 
pakowane w opakowania typu bezpiecznego t.j. takie gdzie część papierowa wykonana jest z papieru 
klasy tyvek odpornego na uszkodzenia, rozdarcia i mikrorozszczelnlenia - tak jak np. w kaniulach 
światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/ ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
63. Dotyczy pakietu 1, poz. 18 i 20 
Czy oferowane kaniule pediatryczne w rozmiarach 0 6 i 07mm ze względu na jednorodną technikę 
wkłucia powinny pochodzić od jednego producenta ? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
64. Dotyczy pakietu 1, poz. 18 i 20 
Czy oferowana kaniula pediatryczna O7mm /żółta/ analogicznie do kaniuli pediatrycznej 0.6mm 
/fioletowej/ powinna być wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wkłucie w delikatne żyły 
obwodowe ? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
65. Dotyczy pakietu 1, poz. 21-25 
Czy mając na uwadze Art, 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, 
poz. 1655 z późniejszymi zmianami), mówiącym o tym, i że cyt. „Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy", oferowane kaniule do żył obwodowych z portem bocznym, 
zgodnie i pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN IS0 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do 
jednorazowego użytku", powinny być wykrywalne radiologicznie, a jeżeli tak, to czy oferowane kaniule 
powinny posiadać minimum 4 wtopione w ścianki kaniuli paski kontrastujące w promieniach RTG - jak 
np. kaniule światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/czy Becton-Dickinson /USA/ ? 
 
Odpowiedź: Nie. 
 
 
 



66. Dotyczy pakietu 1, poz. 21-25 
Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność Identyfikacji wyrobu 
medycznego implantowanego pacjentowi na okres użytkowania - oferowane kaniule do żył 
obwodowych powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu 
jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia jego pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po 
zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów 
medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność 
producenta za swój wyrób ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dopuszczamy 
jednak, by oferowane kaniule do żył obwodowych posiadały logo producenta i nazwę własną na samym 
wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. 
 
67. Dotyczy pakietu 1, poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kaniulę 0.7 x 19mm z portem bocznym o 
przepływie 22ml/min, spełniającą wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, światowego lidera w produkcji 
kaniul do żył obwodowych firmy B/Braun /Niemcy/ ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
68. Dotyczy pakietu 1, poz. 27 
Czy że względów na aseptykę użytkowania oferowane korecki do kaniul powinny posiadać trzpień 
wewnętrzny położony poniżej krawędzi korka? 
 
Odpowiedź: Nie. 
 
69. Dotyczy pakietu 1, poz. 27 
Czy oferowane koreczki do kaniul powinny być pakowane pojedynczo, w opakowania posiadające 
wyraźny szeroki szewron, ułatwiający łatwe otwarcie opakowania i aseptyczne wyjęcie koreczka, 
oznaczone co najmniej logo firmy, numerem serii i datą ważności ? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
70. Dotyczy pakietu 1, poz. 28 
Czy oferowane kraniki trójdrożne ze względu na ”zamknięty kształt" wyrobu medycznego oraz 
ewentualne niepożądane działania E0 w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny 
być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
71. Dotyczy pakietu 2, poz. 1-6 
Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający faktycznie wymaga cewników Foleya dwudrożnych 
silikonowych t.j. w całości wykonanych ze 100% silikonu, czy też Zamawiający wymaga cewników 
silikonowanych t.j. wykonanych z wysokiej jakości lateksu pokrytego obustronnie warstwą 100% 
silikonu ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-6 pakietu nr 2 cewników 
silikonowanych. 
 
72. Dotyczy pakietu 2, poz. 17-21 
Czy oferowane cewnik do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie 
rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i 
opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru? 
 



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dopuszczamy 
jednak, by oferowane cewniki posiadały numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na cewniku 
oraz na opakowaniu jednostkowym. 
 
73. Dotyczy pakietu 2, poz. 22 
Czy oferowane cewniki do karmienia winny być wykonane i termoplastycznego PCV pozbawionego 
szkodliwych frakcji ftalanów (DEHP) oraz aby były zalecane do długoterminowego utrzymania? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
74. Dotyczy pakietu 2, poz. 22 
Czy oferowane cewniki powinny posiadać linię kontrastową RTG wzdłuż całej swej długości oraz 
znaczniki głębokości min. od 5 do 35cm, co ułatwia prawidłową identyfikacją ich położenia ? 
 
Odpowiedź: Nie. 
 
75. Dotyczy pakietu 2, poz. 22 

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na cewniki do karmienia o długości min. 36cm, 

spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
 
76. Dotyczy pakietu 2, poz. 37 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga butelek do odsysania ran sterylnych, czy 
niesterylnych ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga butelek do odsysania ran sterylnych. 
 
77. Dotyczy pakietu 2, poz. 44-47 
Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na dreny Kehra silikonowe o długości min. 450/180mm, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
78. Dotyczy pakietu 2, poz. 48-60 
Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U, z 2007r, Nr 233, 
poz, 1655 z późniejszymi zmianami), zgodnie z PN-EN 1782:2006 „Rurki dotchawicze i łączniki", 
Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym z czytelnym oznaczeniem 
znaczników głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego 
jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki 
w stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych? 

 
Odpowiedź: Tak. 
 
79. Dotyczy pakietu 4, poz. 1 
Czy Zamawiający ma na myśli filtr z barierą cząsteczkową, którego wielkość porów wynosi 5 µm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
80. Dotyczy pakietu 4, poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby opisany w SIWZ przyrząd do aspiracji z butelek typu mini spike 
posiadał filtr bakteryjny o wielkości 0,45 µm oraz wbudowaną zastawką zapobiegającą wyciekowi 
płynu z butelek po odłączeniu strzykawki, co zapewnia w pełni aseptyczne, zgodne z zaleceniami 
długotrwałe użytkowanie? 



 
Odpowiedź: Nie 
 
81. Dotyczy pakietu 4, poz. 2 
Czy ze wzglądu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu 
medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane przyrządy do aspiracji z butelek typu 
mini spike powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu 
jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia jego pełną Identyfikację zarówno przed, w trakcie jak I po 
zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, Incydentów 
medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność 
producenta za swój wyrób tak jak np. w tego typu przyrządach światowego lidera w ich produkcji 
firmy B/Braun /Niemcy/ ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dopuszczamy 
jednak, by oferowane przyrządy do aspiracji z butelek typu mini spike  posiadały logo lub nazwę 
producenta na samym wyrobie oraz na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. 
 
82. Dotyczy pakietu 4, poz. 8 
Czy Zamawiający ma na myśli filtr o wielkości oczek 0,2 µm oraz objętości wypełnienia do 0,45ml i 
wytrzymałości ciśnieniowej do min. 7 barów ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filtr o wielkości oczek 0,2 µm oraz objętości do 0,45ml i 
wytrzymałości ciśnieniowej do min. 7 barów. 
 
83. Dotyczy pakietu 4, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach 18G,19G, 
20G, 21G, 22G, 23-24G. 25G, 26G, 276, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
84. Dotyczy pakietu 4, poz. 10 
Czy igły w rozmiarach 18G, 19G, 20G, 22G, 25G, 26G i 27G powinny posiadać wbudowany 
pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynu mózgowo rdzeniowego ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dopuszczamy 
jednak, by oferowane igły  posiadały pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynu mózgowo 
rdzeniowego. 
 
85. Dotyczy pakietu 4, poz. 10 
Czy igły w rozmiarach 18G, 19G, 20G, 22G, 25G, 26G i 27G powinny posiadać ergonomiczny 
eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły określający położenie szlifu igły przez cały okres 
wykonywania procedury (także po usunięciu mandrynu), co zapewnia pełne bezpieczeństwo ich 
użytkowania ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dopuszczamy 
jednak, by oferowane igły  posiadały ergonomiczny eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu 
igły . 
 
 
86. Dotyczy pakietu 4, poz. 12 
Czy igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PencilPoint z prowadnicą powinny posiadać 
wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynu mózgowo rdzeniowego? 
 



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, dopuszczamy 
jednak, by oferowane igły  posiadały pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynu mózgowo 
rdzeniowego. 
 
 
87. Dotyczy pakietu 4, poz. 12 
Czy Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PencilPoint z prowadnicą powinny posiadać 
wygodny w użyciu, w pełni przeźroczysty uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, 
posiadający wskaźnik położenia szlifu igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie 
oznaczonego mandrynu, co umożliwia wygodną lokalizację położenia szlifu w trakcie całego okresu 
trwania nakłucia? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
88. Dotyczy pakietu 4, poz. 12 
Czy igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PencilPoint z prowadnicą powinny posiadać taka 
konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość całkowitą igły 
podpajęczej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie u pacjentów otyłych? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
89. Dotyczy pakietu 4, poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na zestaw do ciągłego znieczulenia 
podpajęczynówkowego z igłą podpajęczynówkową w rozmiarach 27-29G? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
90. Dotyczy pakietu 4, poz. 18 
Czy nie zaistniała pomyłka i zamawiający faktycznie wymaga zestawu do cewnikowania żył centralnych 
jednorazowego użytku typu Certofix Mono ale nie V720 jak opisano w SIWZ, ale V420? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu do cewnikowania typu Cerofix Mono V 420. 
 
91. Dotyczy pakietu 4, poz. 18-21 
Czy oferowany zestawy do cewnikowania żył centralnych winny posiadać możliwość identyfikacji 
położenia za pomocą odprowadzeń EKG? 
 
Odpowiedź: Nie. 
 
 
 
Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na wyżej wymienione 
postępowanie. 
 
 
 
 

/Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach/                                             
…….................................................. 

Kierownik Zamawiającego 


