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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: 

Pakiet 4 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 1-7 lub 3-7 i stworzy z nich 

oddzielny pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty? 

2. Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści: kaniule dożylne bez portu bocznego 0,6mm (26G) i 0,7mm 

(24G) dla noworodków i dzieci- przepływ 19ml/min (26G) i 29ml/min (24G), wykonane z FEP, z 

3 paskami radiocieniującymi, bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi 

wprowadzenie kaniuli, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi w momencie 

wkłucia, opakowanie folia, papier klasy medycznej? 

3. Czy Zamawiający w poz. 3-7 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z 

poliuretanu, z portem bocznym działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", 

domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, 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,  z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG 

i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, wyposażona w filtr hydrofobowy 

zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie jednostkowe typu 

ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), rozmiary: 

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 

• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ     103 ml/min 

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min 

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 14 

1. Czy Zamawiający oczekuje, że wielorazowe peany będą w każdym zestawie? 

2. Czy Zamawiający, ze względu na brak istnienia zestawu w rozmiarze 6, zgodzi się na jego 

wyłączenie, lub zaproponowanie w jego miejsce zestawu w innym rozmiarze? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający oczekuje wielorazowego peanu w jednym zestawie. 

Ad. 2. Prosimy o wycenę rozmiaru 7 w pozycji 1 pakietu nr 14. 
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PYTANIE: 

Pakiet 25 

1. Czy Zamawiający w pozycji 1-10 dopuści dreny silikonowe w rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24, 

28, 30, 33, 36Ch spełniające pozostałe zapisy SIWZ? 

2. Czy Zamawiający w pozycji 13-18 dopuści dreny z trokarem w rozmiarach 10, 12, 16, 18, 20, 24, 

28? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Dopuści. 

Ad. 2. Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Czy ze względu na zakończenie produkcji produktu z pozycji nr 2 Pakiet nr 8 Zamawiający wyrazi 

zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający odstępuje od zamówienia w/w pozycji. Pozycji tej nie należy wyceniać. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 2 poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o kodowaniu kolorystycznym znajdującym się na opakowaniu 

zbiorczym i jednocześnie zrezygnuje z wymogu kodowania kolorystycznego na cylindrze? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 2 poz. 16 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej 

oferty w zakresie pozycji od 1 do 15. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 2 poz. 17 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej 

oferty w zakresie pozycji od 1 do 15. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 6 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści igłę rozmiar 12x25 mm 18G bez portu bocznego? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 6 poz. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 40 mm? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 
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PYTANIE: 

SIWZ, rozdz. IX, pkt. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 

lub 4 miejsc po przecinku? 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wymaga podania hasła dostępu do pliku JEDZ, mimo tego że JEDZ składany jest 

wraz z ofertą i szyfrowany poprzez aplikację miniportalu? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie Zamawiający nie wymaga podania hasła dostępu do pliku JEDZ. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 7 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu odzysku i recyklingu odpadów 

poużytkowych. 

Firma nasza zajmuje się dystrybucją wyrobów medycznych, nie posiada jednak uprawnień do 

utylizacji odpadów. 

Zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, koszty gospodarowania 

wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku Szpital – Zamawiający) 

i zgodnie z Ustawą o odpadach zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada 

stosowne zezwolenia. 

W związku z tym prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 


