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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

SR/XV-270-3-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-9 z pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet? 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-8 z pakietu nr 22 i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający w pozycji 2 w pakiecie 32 dopuści zaoferowanie nakłuwacza igłowego o 

głębokości nakłucia 1,8 mm? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 7, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wykonany z 

poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością 

wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują 

wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7F o długości  15 cm i 20cm  w 

gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, 

 bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ , kabel EKG oraz rozszerzacz naczyniowy oraz 

korki dezynfekcyjne. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 7, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy bez powłoki 

antybakteryjnej wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną 

długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie 

przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7F o 

długości  15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła 

wprowadzająca introduktora,  bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ , kabel EKG oraz 

rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-6 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 9 dopuści wycenę igły o długości 40mm? Pozostałe parametry 

bez zmian. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w Pakiecie 14 Zestawu do przezskórnej 

tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie „rogu nosorożca” (z 

wzmocnionym uchwytem, którego odcinek dystalny jest pokryty wydłużonymi rowkami, dzięki 

którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w soli fizjologicznej) oraz wstępnie 

założonym mankietem prowadzącym zawierający: skalpel, strzykawkę, 2xigłę 15Ga z kaniulą i  bez, 

prowadnicę Seldingera, krótkie rozszerzadło 14F, jednostopniowe rozszerzadło, prowadniki ładujące 

umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej 3 szt. (21Fr dla rurki 7, 24Fr dla rurki 8, 27Fr dla rurki 

9), czerwony pojemnik na zużyte igły, żel poślizgowy, gaziki, etykiety samoprzylepne do wklejenia 

do protokołu oraz  rurkę tracheostomijną cienkościenną o stożkowym zakończeniu z mankietem (do 

wyboru 7,8,9). Dodatkowo wymienne kaniule wewnętrze . Całość sterylna pakowana na podwójnej 

tacy z serwetą. Dodatkowo informujemy, że zapewniamy Państwu szkolenie z powyższej metody (na 

fantomie). 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 14. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania asortymentu posiadającego etykiety 

zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie 

piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako 

międzynarodowe. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 


