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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. 

SR/XV-270-15-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 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 1-3, poz. 6-7 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3, poz. 6-7 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie 

ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 

wartości rynkowej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 1-3 

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie 

rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację 

zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe 

dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą 

biorcza dwukanałową ; ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 

ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 

mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z 

osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 

cm? 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 1 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. 

Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w 

których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu 

tylko komory bez PVC. 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań, u l .  Mickiewicza 2  

 
 

 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777  

 

Zadanie 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku 

rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa 

sztucznego? 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 1 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z 

informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz.3 

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z 

ostra igłą biorcza dwukanałową , ścięta trójpłaszczycnowo, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z 

filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 

kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z 

przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - 

łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem 

etylenu, długość drenu 150 cm? 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz.3 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów IS bursztynowyz komorą kroplową wykonaną z 

medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, 

dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom 

zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz.3 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe bez dodatkowego zaczepu 

na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z 

tworzywa sztucznego? 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz.3 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe bez 

ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak 

zawartości ftalanów?  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 2 
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Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza 

dwukanałowa ; ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory 

kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, 

zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany 

tlenkiem etylenu? 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 2 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. 

Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w 

których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu 

tylko komory bez PVC. 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na 

umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 2 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie 

w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 
Zadanie 2, poz. 6-7 

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną skalą pomiarową? 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 

PYTANIE: 
Pakiet 10, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya wykonany w 100% z silikonu w rozmiarze 24? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 


