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PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 4       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 
Pytanie dotyczące Pakiet nr 13 – Różne produkty medyczne: 
Pozycja nr 6: Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z 
wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością 
dla Wyrobów Medycznych ISO 13485? 
Ad.1. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

SIWZ. 

Pytanie nr 2 
Pozycja nr 6: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, 
poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wg norm potwierdzających jakość 
np.: AFERA 4001, AFERA 5001? 
Ad.2. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

SIWZ. 

Pytanie nr 3 
Pozycja nr 6: Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających czyli 
bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów 
z pozytywnymi wynikami badań? 
Ad.3. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

SIWZ. 

Pytanie nr 4 
Pozycja nr 6: Czy Zamawiający, wymaga elektrody jednorazowej na podłożu z włókniny 
perforowanej, gwarantującej skórze oddychanie oraz zapobiegającej odparzeniom 
Ad.4. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

SIWZ. 
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Pytanie nr 5 

Pakiet 21, Poz. 1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który w pakiecie nr 21 poz. 1 
zaoferuje wysokiej jakości jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe o wymiarach 37 x 
0,46 mm z pozłacanym złączem koncentrycznym rejestrującym odpowiedzi bez artefaktów i 
zapewniające komfort pacjentowi? 
Ad.5. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 6 

Pakiet 21, Poz. 2 
Informujemy, że „Elektrody uziemiające metalowe typu 9013L0852” zostały wycofane z 
produkcji.  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który w Pakiecie nr 21, poz. 2 
zaoferuje Elektrodę uziemiająca ze stali nierdzewnej, okrągła o średnicy 32 mm z kablem o 
długości 150cm z wtykiem żeński TP 1,5mm? 
Ad.6. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 7 

Pakiet 21, Poz. 2 
Informujemy, że „Elektrody uziemiające metalowe typu 9013L0852” zostały wycofane z 
produkcji. Producent jako zamiennik proponuje „Elektrodę powierzchniową uziemiającą 
metalową o średnicy 30 mm z kablem 1,2 m typ 9013L0862” 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który w Pakiecie nr 21, poz. 2 
zaoferuje „Elektrodę powierzchniową uziemiającą metalową o średnicy 30 mm z kablem 1,2 
m typ 9013L0862”? 
Ad.7. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ 

Pytanie nr 8 

Pakiet 21, Poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który w pakiecie nr 21 poz. 3 
zaoferuje jednorazowe powierzchniowe elektrody nieżelowane, pojedyncze, Ag/AgCl, 
powierzchnia całkowita 14 x 24 mm, powierzchnia czynna 7 x 4 mm, z kablem o długości 10 
cm i wtykiem TP 0,7 mm. Różnica w długości kabla wynosząca 2 cm nie ma zasadniczego 
wpływu na wynik badań. 
Ad.8. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 9 
Pakiet 21, Poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści kable równoważne o tych samych parametrach do kabli: Kabel 2-
żyłowy do elektrod samoprzylepnych ,2m ( 9013C0122)? 
Ad.9. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 10 
Pakiet 21, Poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który w pakiecie nr 21 poz. 1 
zaoferuje bipolarną elektrodę stymulującą dla dorosłych z uchwytem i wymiennymi  
wkładkami oraz z kablem o długości 1,5 m zakończonym wtykiem 5 pin DIN? 
Różnica w długości kabla nie ma zasadniczego wpływu na wynik badań. 
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Ad.10. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 11 
Pakiet 21, Poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści korki filcowe równoważne do modelu 9013L3521 i kompatybilne z 
zaoferowaną w pakiecie elektrodą stymulacyjną? 
Ad.11. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 12 
Pakiet 21, Poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który w Pakiecie nr 21, poz. 8 
zaoferuje Kabel ekranowany do koncentrycznych jednorazowych elektrod igłowych o 
długości min. 1,5 m, kompatybilny z zaoferowanymi jednorazowymi koncentrycznymi 
elektrodami igłowymi? 
Ad.12. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 13 
Pakiet 21, Poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który w Pakiecie nr 21, poz. 9 
zaoferuje wielorazową elektrodę miseczkową EEG, srebrną, z kablem teflonowym o długości 
150 cm. 
Różnica w długości kabla nie ma zasadniczego wpływu na wynik badań. 
Ad.13. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 14 
Pakiet 1 - STRZYKAWKI 
Poz. 2, 4-6 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki powinny być w pełni zgodnie z PN-EN ISO 7886 „Jałowe 

strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku” 
Ad.14. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 15 
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki z przedłużoną skalą w stosunku do 
pojemności nominalnej, co poszerza znacznie spektrum ich wykorzystania w zależności od określonych potrzeb 
klinicznych, a tym samym w wielu wypadkach znacznie obniża koszty ich użytkowania - spełniające wszelkie 
pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w ich produkcji. 
Ad.15. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 16 
3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, użytkowane w warunkach klinicznych powinny 
posiadać możliwość identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (także po wyjęciu z 
opakowania jednostkowego i użyciu), poprzez oznaczenie na samym wyrobie min logo lub nazwy producenta 
oraz nazwy własnej lub numeru serii lub innych danych identyfikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego ? 
Ad.16. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pakiet 4 - IGŁY, KANIULE 
Pytanie nr 17 
Poz. 1-3 
1. Prosimy o doprecyzowanie czy igły do nakłuć lędźwiowych powinny posiadać wbudowany, dobrze 
widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym lub 
inny sposób identyfikacji wypływu PMR, wskazany przez Zamawiającego ?  
Ad.17. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Poz. 13-14 

Pytanie nr 18 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  
normą PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”. 
Ad.18. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 19 
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dożylne wykonane z poliuretanu - spełniające 
wszelkie pozostałe wymogi siwz - jednego z europejskich liderów w ich produkcji. 
Ad.19. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
 

Pytanie nr 20 
3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne ze względów na wymaganą aseptykę 
użytkowania oraz wymóg dwóch portów, powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem  
zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi. 
Ad.20. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści kaniule dożylne posiadające dwa porty i koreczki zabezpieczające 

luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi, 

pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 21 
4. Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym 
jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania i użyciu), a związanym z postępowaniem dotyczącym 
obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o 
wyrobach medycznych) - oferowane kaniule dożylne powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta lub 
nazwę własną lub numer identyfikacyjny (REF) lub inne, wskazane przez Zamawiającego równoważne dane 
identyfikacyjne na samym wyrobie ? 
Ad.21. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 22 
5. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis zawarty w siwz brzmiący cyt. „z kontrastem RTG” należy rozumieć 
jako wymóg posiadania minimum 4 pasków kontrastujących w promieniach RTG, które są równomiernie 
rozłożone na obwodzie kaniuli oraz wtopione w jej ściankę ? 
Wskazana minimalna ilość pasków radiacyjnych oraz ich umiejscowienie, nie tylko pozwala na skuteczną 
lokalizację kaniuli w sytuacjach nagłych (w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych), ale także zabezpiecza 
przed niezamierzoną zmianą symetrii kaniuli (zaginanie), która mogłaby nastąpić przy asymetrycznym rozłożeniu 
pasków kontrastujących jak również przed adhezją wszelkich patogenów na wewnętrznej i zewnętrznej 
powierzchni samej kaniuli. 
Ad.22. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 23 
6. Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg siwz cyt. „z barwnym kodem identyfikacyjnm” należy rozumieć jako 
kolorowe oznaczenie korpusu kaniuli (min. kolorowe skrzydełka i korek portu bocznego), zgodnego z 
międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki 
wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku. Część 5: Cewniki wprowadzane na igle” ? 
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Ad.23. 

Zamawiający pisząc  „z barwnym kodem identyfikacyjnm” miał na myśli oznaczenie kolorystyczne wlotu 

portu do dodatkowych wstrzyknięć.  

Pytanie nr 24 
7. Prosimy o potwierdzenie, iż mandryn kaniul usuwany w trakcie przeprowadzania wkłucia dożylnego 
powinien ze względu na konieczność identyfikacyjną elementów ostrych, posiadać oznaczenie minimum logo 
producenta, co zapewnia jego prawidłową identyfikację w wypadku ewentualnego wystąpienia incydentu 
medycznego. 
Ad.24. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 25 
8. Prosimy o potwierdzenie, iż zintegrowane koreczki luer-lock jako elementy wymieniane w trakcie całego 
okresu kaniulacji, powinny ze względu na konieczność identyfikacyjną, posiadać oznaczenie minimum logo 
producenta, co zapewnia ich prawidłową identyfikację w wypadku ewentualnego wystąpienia incydentu 
medycznego. 
Ad.25. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 26 
9. Prosimy  potwierdzenie iż zapis siwz cyt. „kaniule bezpieczne” oznacza wymóg zaoferowania w poz. 14 
kaniul dożylnych, które powinny posiadać konstrukcję zabezpieczającą automatycznie mandryn po wykonanej 
procedurze w postaci metalowego, w pełni bezpiecznego zatrzasku, zabezpieczający personel przed zakłuciem, 
a tym samym wypełniając zapisy siwz oraz wymogi Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. - w 
sprawie wykonania umowy ramowej, dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali 
i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU. 
Ad.26. 

Zamawiający informuje iż cyt. „kaniule bezpieczne oznacza wymóg zaoferowania w poz. 14 kaniul 

dożylnych, które powinny posiadać konstrukcję zabezpieczającą automatycznie mandryn po wykonanej 

procedurze w postaci metalowego” plastikowego lub innego tworzywa w pełni bezpiecznego zatrzasku, 

zabezpieczający personel przed zakłuciem.  

Pytanie nr 27 
Poz. 15 
1. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „z filtrem antybakteryjnym”  należy interpretować jako 
wymóg zaoferowania aparatów do wielokrotnego pobierania leków i płynów z butelek z filtrem o wielkości oczek 
min. 0.45µm lub innym wskazanym przez Zamawiającego, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów 
siwz.  
Ad.27. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 28 
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność 
identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane aparaty do wielokrotnego 
pobierania płynów i leków z butelek - powinny posiadać min. logo lub nazwę producenta lub inne równoważne 
dane identyfikacyjne na samym wyrobie, co zapewnia ich pełną identyfikację przez cały okres użytkowania - w 
tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i 
identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ? 
Ad.28. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

Pakiet 6 - CEWNIKI DO ODSYSANIA I MASKI TLENOWE 

Pytanie nr 29 
Poz. 1 
1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać poza wymaganym 
zapisami siwz kolorystycznym oznaczeniem, także oznaczenie numeryczne rozmiaru na samym cewniku ? 
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Ad.29. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 30 
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny być pakowane na wprost (bez 
zagięć i zawijania) w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na 
uniwersalnych wieszakach przy łóżkach pacjenta ? 
Ad.30. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści takie rozwiązaniei pod warunkiem spełnienia pozostałych 

parametrów SIWZ. 

 

Pytanie nr 31 
Poz. 5-7 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski do tlenoterapii powinny być pozbawione szkodliwych  dla 
zdrowia frakcji ftalanów (DEHP), a tym samym iż powinny być wykonane z nietoksycznego, atraumatycznego i 
niepodrażniającego pacjenta polipropylenu lub innego materiału równoważnego bez zawartości lateksu i pcv. 
Ad.31. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 32 
Poz. 8 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „samouszczelniająca się” oznacza wymóg zaoferowania 
maski , która w sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani, zapewniając niezawodne 
uszczelnienie okolic okołokrtaniowych, bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankietu. 
Ad.32. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 33 
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski krtaniowe mogą być bezzakłóceniowo użytkowane w 
środowisku MRI, co wiąże się z brakiem elementów metalowych w ich konstrukcji. 
Ad.33. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

PAKIET 15 - CEWNIKI UROLOGICZNE I WORKI NA MOCZ 

Pytanie nr 34 
Poz. 1-2 
1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya ze względu na wilgotne środowisko 
użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz 
ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być 
sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ? 
Ad.34. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 35 
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, powinny posiadać długość 40cm +/- 1cm dla 
mężczyzn i 22cm +/- 1cm dla kobiet do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy ? 
Ad.35. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

PAKIET 25 - RURKI INTUBACYJNE 

Pytanie nr 36 
Poz. 1-10 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN 
1782 +A1:2009 „Rurki dotchawicze i łączniki”. 
Ad.36. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 37 
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem dla dorosłych, powinny 
posiadać wyraźne czytniki głębokości oraz odłączany, łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 
5356-1, o zróżnicowanych kolorach dla poszczególnych rozmiarów, odpowiadających kompatybilnej wielkości 
cewników do odsysania, których kolorystyczne oznaczenie zgodne z ISO ułatwia dobór odpowiedniego cewnika 
do odpowiedniej rurki intubacyjnej ? 
Ad.37. 

Rurki muszą posiadać czytnik głębokości co 1 cm oraz oznakowanie liczbami arabskimi co 2 cm, a także 

rozmiar umieszczony na produkcie, bez konieczności oznakowania kolorami. 

Pytanie nr 38 
3. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego 
pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania i użyciu), a związanym z postępowaniem dotyczącym obowiązku 
zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach 
medycznych) - oferowane rurki intubacyjne, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta, rozmiar oraz 
numer serii oznaczone na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym, co zapewnia ich pełną identyfikację 
oraz wypełnienie powyższych obowiązków. 
Ad.38. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 39 
Poz. 16-20 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedel powinny posiadać kolorystyczny 
kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co zapewnia ich 
identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania.  
Ad.39. 

Rurka posiada kolorowy znacznik zgodnie z normą ISO, niekoniecznie wzdłuż całej rurki. 

Pytanie nr 40 
Poz. 24 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne do opisanych w siwz nawilżaczy typu 
„sztuczny nos”, spełniające wszelkie wymagane stawiane tego typu wyrobom lub o precyzyjne wskazanie 
modelu/typu/producenta obecnie używanego nawilżacza z zastosowaniem zwrotu równoważny. 
Ad.40. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 41 
Pakiet nr 14, poz. 1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji myjki do mycia ciała pacjenta w rozmiarze 24,5 cm x 16,5 
cm (+/- 0,5 cm).Produkt pakowany w opakowanie po 20 sztuk. Dopuszczenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert 
przez większą ilość Wykonawców co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i 
jakościowym. 
Ad.41. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 42 
Pakiet nr 18, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ręczników pakowanych w opakowanie foliowe po 100 
sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości wymaganych opakowań tj. 10 op. Dopuszczenie w/w pozycji umożliwi 
złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem 
ilościowym i jakościowym. 
Ad.42. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ, w tym odpowiedniego 

przeliczenia ilości. 

Pytanie nr 43 
dotyczy pakietu nr 1, poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga strzykawek do insuliny w rozmiarze U40 0,4x13? 
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Ad.43. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 44 
dotyczy pakietu nr 1, poz. 1 

Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga strzykawki z nazwą własną oraz oznaczeniem 

jednostek insuliny na cylindrze? 

Ad.44. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 45 
dotyczy pakietu nr 1, poz. 2 ; 4-6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek za opakowanie 100szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości na opakowania? 
Ad.45. 

Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ, w tym 

odpowiedniego przeliczenia ilości. 

Pytanie nr 46 
dotyczy pakietu nr 1, poz. 2 ; 4-6 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) 
wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ? 
Ad.46. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 47 
dotyczy pakietu nr 1, poz. 2 ; 4-6 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku fatalnaów na opakowaniu 

jednostkowym (pojedyncza sztuka)? 

Ad.47. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 48 
dotyczy pakietu nr 1, poz. 2 ; 4-6 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem 

się? 

Ad.48. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 49 
dotyczy pakietu nr 1, poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową i podwójnym uszczelnieniem tłoka?  

Ad.49. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 50 
dotyczy pakietu nr 4, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia igłę w rozmiarze 0,5x88mm spełniającą pozostałe 

wymagania siwz? 

Ad.50. 

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 51 
dotyczy pakietu nr 4, poz. 5-10  
Czy Zamawiający wymaga igieł jednego producenta? 

Ad.51. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
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Pytanie nr 52 
dotyczy pakietu nr 4, poz. 5-10 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru 

numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania) 

Ad.52. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 53 
dotyczy pakietu nr 4, poz. 5-10 
Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy 
długościęte na opakowaniu jednostkowym? 
Ad.53. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 54 
dotyczy pakietu nr 4, poz. 11 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł sklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy Is czyli 
przeznaczonych do pobierania leków a nie do iniekcji?  
Ad.54. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 55 
dotyczy pakietu nr 6, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o dł. 800mm reszta parametrów zgodnie z siwz?  
Ad.55. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 56 
dotyczy pakietu nr 6, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści w miejsce próbki, przedstawienie katalogu zaoferowanego asortymentu? 
Ad.56. 

Zamawiający nie wymaga próbki do pakietu nr 6, poz. 8. 

Pytanie nr 57 
Czy Zamawiający dopuści złożenie 1szt. próbki z jednego rozmiaru ze względu na wysoki koszt masek 
krtaniowych? 
Ad.57. 

Zamawiający nie wymaga próbki. 

Pytanie nr 58 
dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w 
celu identyfikacji bez opakowania 
Ad.58. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 59 
dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z elastyczną komorą kroplową bez zawartości PVC ?  

Ad.59. 

Zamawiający zgodnie z opisem w SIWZ wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów. 

Pytanie nr 60 
dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą komorą kroplową, minimum 60mm w części 

przezroczystej, co znacznie ułatwia obserwację przetaczanego płynu?  

Ad.60. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
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Pytanie nr 61 
dotyczy pakietu nr 7, poz. 1-3 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości toksycznych ftalanów z fabryczną 
informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym? 
Ad.61. 

Zamawiający oprócz opisu umieszczonego w załączniku nr 1A do SIWZ dla poz. 1-2 wymaga dodatkowo 

próbek, które będą badane między innymi pod kątem obecności ftalanów dlatego też wymagane jest aby 

informacja na temat zawartości ftalanów były zawarte w postaci piktogramu czy też opisuna opakowaniu 

jednostkowym.  

Pytanie nr 62 
dotyczy pakietu nr 8, poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przedłużacza bez zawartości toksycznych ftalanów z fabryczną 

informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym? 

Ad.62. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 63 
PAKIET NR 1  
Poz. 1  
1. Jakiego rodzaju informacje mają być zapisane na tłoku strzykawki, aby dopełnić postawionego w siwz wymogu 
? Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN.  
Ad.63. 

Zamawiający wymaga aby linie skali oznakowane były „ cyframi co 10 jednostek” Zamawiający 

umieszczając napis „UWAGA: DODATKOWE INFORMACJE ZAPISANE NA TŁOKU STRZYKAWKI  

POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W MIEJSCU UMOŻLIWIAJĄCYM PRAWIDŁOWY ODCZYT SKALI” miał na 

myśli wszelkie dodatkowe informacje np. nazwa Producenta powinna znajdować się w miejscu 

umożliwiającym prawidłowy odczyt.. 

Pytanie nr 64 
Poz. 1-4, 6  
1. Czy skala nominalna, to skala odpowiadająca pojemności danej strzykawki wynikająca z jej nazwy, czy także 
skala wynikająca z wymogów wskazanych w normie odnoszącej się do tych wyrobów ?  
Ad.64. 

Skala nominalna to skala odpowiadająca pojemności danej strzykawki z podziałką skali wycechowaną : 

dla pozycji 1 w jednostkach co 10 jednostek:, 

dla pozycji 2 w ml co 0,5 ml; 

dla pozycji 3 w ml co 1,0-2,0 ml; 

dla pozycji 4 w ml co 0,1 ml; 

dla pozycji 6 w ml co 0,2 ml.  

Pytanie nr 65 
Poz. 5  
1. Czy oferowana strzykawka powinna posiadać nominalną skalę pomiarową analogicznie do strzykawek z 
pozostałych pozycji ?  
Ad.65. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 66 
Poz. 2, 4-6  
1. Jak powinny być oznaczone strzykawki na samym wyrobie, aby dopełnić wymogów wynikających z zapisów 
Art. 74 ustawy o wyrobach medycznych, odnoszących się do identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego 
pochodzenie /producent/ i rodzaj /nazwa, numer katalogowy itp./ (po wyjęciu z opakowania i użyciu), a 
związanym z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów 
medycznych ?  
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Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN.  
Ad.66. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 67 
PAKIET NR 4  
Poz. 1-3  
1. Jakie cechy odnoszące się do możliwości identyfikacji położenia igły w warunkach klinicznych powinny 
spełniać oferowane igły /rodzaj uchwytu, skalowanie itp./ ?  
Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN.  
Ad.67. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 68 
Poz. 13-14  
1. Jakie elementy kaniuli powinny posiadać barwny kod identyfikacyjny, aby wypełnić wymogi siwz ?  
Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN. 
Ad.68. 

Port główny do podawania leków powinien co najmniej posiadać barwny kod identyfikacyjny. 

Pytanie nr 69 
2. Czy wymóg identyfikacji w promieniach rtg w postaci zapisu ujętego w siwz oznacza, iż kaniule powinny 
posiadać określoną minimalną ilość pasków kontrastujących w rtg, a jeżeli tak to jaką ?  

Ad.69. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 70 
3. Czy w związku z wymogiem zaoferowania kaniul dwuportowych ze stożkiem luer i luer-lock dopuszczone 
zostaną kaniule, z korkami zatrzaskowymi luer czy tylko z bezpiecznymi korkami luer-lock z trzpieniem poniżej 
własnej krawędzi, które zabezpieczać mogą w sposób aseptyczny oba porty ?  

Ad.70. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 71 
4. Czy elementy składowe kaniuli dożylnej, usuwalne w trakcie procedury kaniulacji, powinny posiadać 
jakiekolwiek oznakowanie umożliwiające ich identyfikację.  
Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN. 
Ad.71. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 72 
5. Jak powinny być oznaczone kaniule na samym wyrobie, aby dopełnić wymogów wynikających z zapisów Art. 
74 ustawy o wyrobach medycznych, odnoszących się do identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego 
pochodzenie /producent/ i rodzaj /nazwa, numer katalogowy itp./ (po wyjęciu z opakowania i użyciu), związanym 
z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych ?  
Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN.  
Ad.72. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 73 
Poz. 15-16  
1. Czy oferowane wyroby do długotrwałego, wielokrotnego użytkowania powinny posiadać jakiekolwiek 
oznakowanie /producent, nazwa, numer katalogowy/ umożliwiające ich identyfikację po wyjęciu z opakowania 
jednostkowego ?  
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Jeżeli tak - prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym 
zakresie zharmonizowaną normą EN.  
Jeżeli nie - prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający wypełni wymogi wynikające z zapisów Art. 74 
ustawy o wyrobach medycznych, związane z postępowaniem związanym z ewentualnym wystąpieniem incydentu 
medycznego ?  
Ad.73. 

Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 74 
2. Czy zapis odnoszący się do kompatybilności z kaniulami z poz. 11-12 nie jest omyłka oczywista i powinien 
dotyczyć kaniul z poz. 13-14 ?  
Ad.74. 

Tak jest to omyłka Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób: 

Jest: 
do kaniul wymienionych w pozycjach 11-12, membrana wykonana z tworzywa umożliwiającego 
dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu. 
 
Winno być: 
do kaniul wymienionych w pozycjach 13-14, membrana wykonana z tworzywa umożliwiającego 

dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu. 

Pytanie nr 75 
PAKIET NR 6  
Poz. 5-7  
1. Z jakiego materiału powinny być wykonane oferowane maski do tlenoterapii, aby nie narażać pacjentów na 
odczyny anafilaktyczne związane z nadwrażliwością na lateks, pcv, ftalany DEHP itp. ?  
Ad.75. 

Maski do tlenoterapii wykonane z przeźroczystego, miękkiego tworzywa, nie zawierającego lateksu. 

Pytanie nr 76 
PAKIET NR 25  
Poz. 1-10  
1. Jak powinny być oznaczone oferowane rurki intubacyjne /producent, kolorystyka, skalowanie/, aby dopełnić 
postawiony w siwz wymóg „czytelne znaczenie rurki” ?  
Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN.  
Ad.76. 

Rurki muszą posiadać czytnik głębokości co 1 cm oraz oznakowanie liczbami arabskimi co 2 cm, a także 

rozmiar umieszczony na produkcie, bez konieczności oznakowania kolorami. 

Pytanie nr 77 
Poz. 11-14  
1. Jak powinny być skalowane rurki w najmniejszych pediatrycznych rozmiarach, aby zapewnić bezpieczne 
wykonanie procedury intubacji u najmłodszych pacjentów ?  
Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN.  
Ad.77. 

Rurki muszą posiadać czytnik głębokości co 1 cm oraz oznakowanie liczbami arabskimi co 2 cm, a także 

rozmiar umieszczony na produkcie, bez konieczności oznakowania kolorami. 

Pytanie nr 78 
Poz. 16-20  
1. Z jakiego materiału powinny być wykonane oferowane rurki guedela, aby nie narażać pacjentów na odczyny 
anafilaktyczne związane z nadwrażliwością na lateks, pcv, ftalany DEHP itp. ?  

Ad.78. 

Rurki Guedela wykonane z tworzywa, nie zawierające lateksu, sterylne. 
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Pytanie nr 79 
2. Jak powinny być oznakowane rurki guedela, aby możliwa była identyfikacja przynajmniej rozmiaru w takcie 
całego okresu ich użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych ?  
Ad.79. 

Rurka posiada kolorowy znacznik zgodnie z normą ISO, niekoniecznie wzdłuż całej rurki. 

Pytanie nr 80 
PAKIET NR 26  
Poz. 1  
1. Czy oferowane maski powinny posiadać możliwość dodatkowego wypełnienia mankietu przez zawór ?  
Ad.80. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 81 
Pakiet 4 
Poz.11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępych igieł  dedykowanych do bezpiecznego pobierania leków i 
roztworów z fiolek o specjalnej konstrukcji z otworem centralnym i  ostrzem ściętym pod kątem 45˚. z nasadką 
dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock w rozmiarze 18G – 1,2 x 40 mm   
Ad.81. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 82 
Poz.13 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni kaniul dożylnych w rozmiarach 14 G – 22 G z możliwością kontroli za 
pomocą aparatu USG (bez pasków RTG). 
Ad.82. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 83 
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni kaniul dożylnych w rozmiarach 14 G – 22 G z min 5 paskami RTG 
Ad.83. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 84 
3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie metody sterylizacji radiacyjnej. 
Ad.84. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 85 
Poz.14 
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 14 G – 22G 
Ad.85. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 86 
2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie metody sterylizacji radiacyjnej. 
Ad.86. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 87 
Poz. 15 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania i wstrzykiwania leków z koreczkiem domykanym 
ręcznie. 
Ad.87. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 88 
Pakiet 27 
Poz 1. Czy Zamawiający oczekuje, aby żel nie zawierał parabenów, które są konserwantami o potencjale 
alergogennym? 
Ad.88. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 
 
 
 

 
Z uwagi na konieczność dokonania  zmiany w zapisach Załącznika nr 1A do SIWZ , Zamawiający zamieści  
go na swojej  stronie internetowej: www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2017  
dla przedmiotowego postępowania w dniu dzisiejszym. Zmiany została zaznaczone w kolorze żółtym.  
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 

       Dyrektor Zespołu 

          /mgr Krzysztof Nazimek 
 
Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 

http://www.wszn.opole.pl/

