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PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 1       DO     SIWZ 
 

 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w związku  
z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym 
wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr P/1/2017 pn.: Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego. 
 
 
Pytanie nr 1 
Pakiet nr 4, poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule wykonane z FEP (teflon) spełniające pozostałe 

wymogi SIWZ? 

Ad.1. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 2 
Pakiet nr 4, poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule wykonane z PUR (poliuretan) spełniające 

pozostałe wymogi  SIWZ? 

Ad.2. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 3 
Pakiet 21 – Elektrody i akcesoria do aparatu EMG Keypoint firmy Medtronic A/S 
Poz. 1  
Firma Natus Neurology - właściciel marki Alpine Biomed ApS - producenta aparatów EMG 
Keypoint oraz elektrod i akcesoriów EMG wycofała z oferty elektrodę igłową koncentryczną 
jednorazową typ 9013S0031, zastępując ją elektrodą typu 9013S0032  
o takich samych wymiarach. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga aby elektroda 
igłowa koncentryczna jednorazowa miała konstrukcję stalową, powlekaną silikonem,  
z wolframowym rdzeniem, wymiary 37 mm x 0,46 mm (26G), powierzchnię czynną 0,07 mm2,  
z uchwytem wyposażonym w znacznik kierunku powierzchni czynnej  
i klips zabezpieczający? 
Ad.3. 
Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem zachowania pozostałych 
parametrów opisanych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 
Pakiet 21 – Elektrody i akcesoria do aparatu EMG Keypoint firmy Medtronic A/S 
Poz. 2 
Firma Natus Neurology - właściciel marki Alpine Biomed ApS - producenta aparatów EMG 
Keypoint oraz elektrod 
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i akcesoriów EMG wycofała z oferty elektrodę typu 9013L0852. Czy w związku  
z powyższym, Zamawiający dopuści elektrodę uziemiającą metalową, typ 9013L0862 z kablem długości 1,2 m 
i wtykiem żeńskim touch-proof 1,5 mm? 
Ad.4. 
Zamawiający dopuści elektrodę uziemiającą metalową typ 9013L0862 z kablem długości 1,2 m i wtykiem 
żeńskim touch-proof 1,5 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 
Pakiet 21 – Elektrody i akcesoria do aparatu EMG Keypoint firmy Medtronic A/S 
Poz. 7 
Firma Natus Neurology - właściciel marki Alpine Biomed ApS - producenta aparatów EMG Keypoint oraz elektrod 
i akcesoriów EMG wycofała z oferty korki filcowe typu 9013L3521 zastępując je korkami filcowymi typu 
9013L3522 o takich samych wymiarach. Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści korki filcowe (100 
szt.) typ 9013L3522? 
Ad.5. 
Zamawiający dopuści korki filcowe typu 9013L3522 pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 
Pakiet 21 – Elektrody i akcesoria do aparatu EMG Keypoint firmy Medtronic A/S 
Poz. 9 
Firma Natus Neurology - właściciel marki Alpine Biomed ApS - producenta aparatów EMG Keypoint oraz elektrod 
i akcesoriów EMG wycofała z oferty kabel do elektrod igłowych jednorazowych typ 9013C0023 o długości 2 m 
 i zastąpiła go kablem typu 9013C0014 o długości 1,5 m. Czy w związku  
z powyższym, Zamawiający dopuści kabel ekranowany do koncentrycznych jednorazowych elektrod igłowych - 
1,5 m? 
Ad.6. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Pakiet 21 – Elektrody i akcesoria do aparatu EMG Keypoint firmy Medtronic A/S 
Poz. 10 
Firma Natus Neurology - właściciel marki Alpine Biomed ApS - producenta aparatów EMG Keypoint oraz elektrod 
i akcesoriów EMG wycofała z oferty elektrody miseczkowe EEG wielokrotnego użytku, srebrne z kablem 1 m  
(10 szt.) typu 9013S0552. Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści wielorazowe miseczkowe 
elektrody srebrne, średnica 10 mm, z otworem o średnicy 2 mm, z kablem  
w osłonie teflonowej wzmacnianym nićmi kevlarowymi o długości 1,22 m, wtyk TP 1,5 mm (10 szt.)? 
Ad.7. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 8 
Pakiet 14, pozycja 1 
Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco  
na skórę pacjenta? 
Ad.8. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość 
stosowania myjek dla niemowląt? 
Ad.9. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 
pakiet 4 
Poz. 13 i 14 - W związku z tym, iż maksymalny czas utrzymania kaniuli w naczyniu jest czynnikiem 
subiektywnym, na który wpływ mają indywidualne uwarunkowania każdego pacjenta, zwłaszcza stan żył, 
zwłóknienia tkanek, skłonność do zakrzepów/zatorów  oraz aspekty techniczne, jak prawidłowość wkłucia, 
pielęgnacja wenflonu itp., nie jest możliwe arbitralne wskazanie maksymalnego czasu kaniulacji jednym 
wenflonem. Z badań klinicznych  i innych danych medycznych wynika zalecany czas pozostawania kaniuli w żyle 
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od 48 do 72 godzin. 
Każdorazowo o konieczności zmiany kaniuli decyduje personel medyczny, na podstawie obserwacji miejsca 
wkłucia oraz indywidualnych odczuć pacjenta. 
Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu jako niemożliwego do spełnienia  
z obiektywnych przyczyn medycznych. 
Ad.10. 
Zamawiający zgadza się z zapisem, że ” W związku z tym, iż maksymalny czas utrzymania kaniuli  
w naczyniu jest czynnikiem subiektywnym, na który wpływ mają indywidualne uwarunkowania każdego 
pacjenta, zwłaszcza stan żył, zwłóknienia tkanek, skłonność do zakrzepów/zatorów oraz aspekty 
techniczne, jak prawidłowość wkłucia, pielęgnacja wenflonu itp.”  
„Każdorazowo o konieczności zmiany kaniuli decyduje personel medyczny, na podstawie obserwacji 
miejsca wkłucia oraz indywidualnych odczuć pacjenta”.  
 Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na rynku są dostępne kaniule dożylne, których producent 
wprost określa maksymalny czas utrzymania kaniuli w naczyniu krwionośnym i w określonym przez 
producenta czasie pomimo braku objawów infekcji personel powinien usunąć kaniulę, Zamawiający 
wymaga, aby w przypadku zaoferowania takich kaniul, w ulotce informacyjnej były umieszczone 
informacje na temat czasu utrzymania kaniuli w naczyniu krwionośnym.  
W sytuacji kiedy producent, nie określa wprost czasu utrzymania kaniuli w naczyniu krwionośnym  
i pozostawia to w gestii personelu medycznego, który postępuje w tym zakresie zgodnie  
z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, ulotka informacyjna jest nadal wymagana, ale nie musi 
zawierać zapisu jaka jest maksymalna długość utrzymania kaniuli w naczyniu krwionośnym. 
 

Pytanie nr 11 
pakiet 1 
Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek 20 ml w opakowaniach po 80 szt. Umożliwi  
to złożenie ofert większej liczbie wykonawców.  
Ad.11. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 
pakiet 4 
Poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych G25 0,5x88mm. Różnica 2 mm od 
wskazanego w SIWZ wymogu 90 mm jest niezauważalna, w żaden sposób nie wpływa na właściwości użytkowe 
ani techniczne igły. 
Ad.12. 
Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych o rozmiarze 0,5x88mm w poz.3 pod warunkiem 
spełnienia pozostałych parametrów. 
 

Pytanie nr 13 
Poz. 14 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul bezpiecznych wykonach z poliuretanu spełniających 
pozostałe wymogi. 
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem 
wyłącznie kaniul wykonanych z teflonu, w sytuacji dostępności kaniul równoważnych poliuretanowych.  
Ad.13. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 14 
pakiet 7 
Poz.1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do infuzji z drenem 150 cm w kolorze bursztynowym   
( przeznaczonym do pododawania  leków światłoczułych) lub wydzielenie tej pozycji z pakietu. Wymóg drenu  
w kolorze czarnym znacznie ogranicza konkurencję a dren czarny pełni tą sama funkcje co dren w kolorze 
bursztynowym. 
Ad.14. 
Zamawiający dopuści przyrządu do infuzji z drenem 150 cm w kolorze bursztynowym pod warunkiem 
zachowania pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 15 
pakiet 10 
Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kieliszków pakowanych po 75 szt. , gdzie jednostka mary będzie 
op.75 szt. Ilość przeliczona na opakowania  tj. w zaokrągleniu 267 opakowań. 
Ad.15. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowane kieliszki w opakowaniach 75 szt. Ilość przeliczona na opakowania 
nie może przekraczać 20000szt. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuści równoważny żel o pojemności 12 ml (12,36 grama) w ampułkostrzykawce posiadającej 
skalę, pozwalającej na pełne wykorzystanie żelu?  
Ad.16. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 17 
Pakiet nr 4 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ? 
Ad.17. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 18 
Pakiet nr 4 poz. 13  
Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką zapobiegającą wypływowi krwi, zamiast złączki odpowietrzającej, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?  
Ad.18. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 19 
Pakiet nr 4 poz. 14  
Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z zastawką zapobiegającą wypływowi krwi, zamiast złączki 
odpowietrzającej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?  
Ad.19. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 20 
Pakiet nr 4 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści aparaty bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ ? 
Ad.20. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 21 
Pakiet nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania g.d.o. w rozmiarze 10 o długości 40cm (pozostałe rozmiary 
zgodne), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad.21. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 22 
Pakiet nr 6 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zatyczkę sterylną, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad.22. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 23 
Pakiet nr 7 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści przyrządy w kolorze bursztynowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad.23. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
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Pytanie nr 24 
Pakiet nr 10 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75szt z przeliczeniem ilości na 267 opakowań ? 
Ad.24. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowane kieliszki w opakowaniach 75 szt. Ilość przeliczona na opakowania 
nie może przekraczać 20000szt. 
 
Pytanie nr 25 
Pakiet nr 14 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta o rozmiarze 14cm x 20cm, spełniającą pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Ad.25. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 26 
Pakiet nr 15 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Ad.26. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 27 
Pakiet nr 18 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści ręczniki w opakowaniu a'100 sztuk zgrzewane w folię umieszczone dodatkowo  
w kartonowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie, z przeliczeniem podanych ilości? 
Ad.27. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 28 
Pakiet nr 25 poz. 1 - 14 
Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Ad.28. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 29 
Pakiet nr 26 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, jednorazowe wykonane z medycznego PCV bez ftalanów, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad.29. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 30 
Pakiet nr 27 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 10ml, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad.30. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

       Dyrektor Zespołu 

          /mgr Krzysztof Nazimek 
Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 


