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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: 

Pakiet 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o 

długości 55 mm w części przezroczystej, z igłą biorczą standardową,  ściętą stożkową, dwukanałową 

wykonaną z ABS ,bez ftalanów z logo procenta na przyrządzie, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt 

na dren oraz zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia- papier. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 1, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści  bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą 

kroplową o długości 55 mm w części przezroczystej, z igłą biorczą standardową, ściętą stożkową, 

dwukanałową wykonaną z ABS ,bez ftalanów z logo procenta na przyrządzie, zacisk rolkowy 

wyposażony w uchwyt na dren oraz zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, opakowanie 

kolorystyczne folia- papier. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 1, poz. 4-5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych bez ftalanów bez opaski  

lub gumki stabilizującej dren wewnątrz opakowania. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 

konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości stosowania kodu produktu, który będzie zgodny 

w formularzu ofertowym jak i na opakowaniu produktu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 3 

Czy Zamawiający będzie wymagał worka do leków światłoczułych  z dodatkowym pasek klejący 

pozwalający na zamknięcie worka 
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ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 3, poz. 5 

Proszę o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w wymiarze osłony tj. 30x40 przy pojemności 

250 ml? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłon na worki od 16cm x 23cm do 30cm x 40cm przy 

zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 3, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści osłonę 250 ml. wymiary 16x23? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłon na worki 16cm x 23cm przy zachowaniu pozostałych 

parametrów opisanych w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 3, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3000 ml., wymiary 35x55? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłon na worki 35cm x 55cm przy zachowaniu pozostałych 

parametrów opisanych w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet 3, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3000 ml., wymiary 35x55? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłon na worki 35cm x 55cm przy zachowaniu pozostałych 

parametrów opisanych w SIWZ. 

 

 


