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L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

    Warszawa, 14 kwietnia 2016 roku 
A/ZP/SZP.251-15/16 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-15/16 na dostawę: 
 

„Strzykawek i igieł jednorazowego użytku” 
 

Pytanie nr 1 - Dot. zad. nr 1 poz. 1 
Zwracamy się o możliwość zaoferowania igły w rozmiarze 0,45 x 12. Dopuszczenie 
takiego rozwiązania jest użytkowo tożsame z wyrobem opisanym w SIWZ a jego 
zastosowanie pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź nr 1  
Tak, Zamawiający dopuszcza w zad. nr 1 poz. 1 igły w rozmiarze 0,45 x 12, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 - Dot. zad. nr 1 poz. 1  
Zwracamy się o możliwość zaoferowania igły w rozmiarze 0,45 x 16. Dopuszczenie 
takiego rozwiązania jest użytkowo tożsame z wyrobem opisanym w SIWZ a jego 
zastosowanie pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie nr 3 - Dot. zad. nr 10 poz. 1  
Czy dopuści Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów 
naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 
750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający 
prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, 
Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI  
o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI przezierny umożliwiający kontrolę 
całego toru przepływu krwi? 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 4 - Dot. zad. nr 10 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. oznaczony kolorem 
czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny zamknięte aseptycznie papier-folia  
w opakowaniu zbiorczym (karton)  36 szt.   z przeliczeniem  zamawianej ilości 500 
zestawów? 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 5 - Dot. zad. nr 10 poz. 1  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 10 i utworzy 
osobny pakiet dla tej pozycji?  
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie nr 6 - Dot. zad. nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,45 x 12mm, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź nr 6 
Tak, Zamawiający dopuszcza w zad. nr 1 poz. 1 igły w rozmiarze 0,45 x 12, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 - Dot. zad. nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1ml tuberkulinowe z igłą 0,45 x 13mm,  
z wyraźną skalą co 0,05ml ? 
Odpowiedź nr 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 8 - Dot. zad. nr 8 poz. 6 - 7 
Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z precyzyjnym regulatorem 
przepływu bez dodatkowego otworu do umieszczenia igły biorczej po użyciu, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź nr 8 
Tak, Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania z precyzyjnym regulatorem 
przepływu bez dodatkowego otworu do umieszczenia igły biorczej po użyciu, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 - Dot. zad. nr 9 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści kompletny zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych  
z wkomponowanym w dren precyzyjnym regulatorem przepływu w formie beczułki 
obsługiwanej obiema rękami, z zaciskiem rolkowym do krótkich przerw w infuzji,  
z drenem 150cm z wbudowanym łącznikiem „Y” z portem do dodatkowych 
wstrzyknięć, jak na poniższym zdjęciu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 

 
Odpowiedź nr 9 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań 
zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 - Dot. zad. nr 9 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści aparat typu Spike z filtrem bakteryjnym o wielkości porów 
0,1µm lub 1,2µm, bez zastawki zwrotnej z samozamykającym się korkiem portu  
w kolorze czerwonym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź nr 10 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie nr 11 - Dot. zad. nr 9 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści aparat typu Spike Chemo z filtrem bakteryjnym o wielkości 
porów 0,1µm, bez zastawki zwrotnej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 12 - Dot. zad. nr 15 poz. 1 - 3 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź nr 12 
Tak, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze pakowane a’100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 13 - Dot. zad. nr 15 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarze 1,5mm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź nr 13 
Tak, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze w rozmiarze 1,5mm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ. 
 

Pytanie nr 14 - Dot. zad. nr 12 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 12 poz. 1 igieł do punkcji mostka i aspiracji 
szpiku z zakresem regulacji 10-50 mm. Pozostałe wymagania bez zmian. 
Odpowiedź nr 14 
Tak, Zamawiający dopuszcza w zad. nr 12 poz. 1 igły do punkcji mostka  
i aspiracji szpiku z zakresem regulacji 10-50 mm, spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 15 - Dot. zad. nr 12 poz. 2 i 3 
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 12 poz. 2 i 3 igieł do trepanobiopsji z ostrzem 
typu „usta ryby”. Pozostałe wymagania bez zmian. 
Odpowiedź nr 15 
Tak, Zamawiający dopuszcza w zad. nr 12 poz. 2 i 3 igły do trepanobiopsji z ostrzem 
typu „usta ryby”, spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 - Dot. zad. nr 12 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 12 poz. 4 igieł do punkcji mostkowo-biodrowej 
w zakresie regulacji 10-95 lub 10-70. Pozostałe wymagania bez zmian. 
Odpowiedź nr 16 
Tak, Zamawiający dopuszcza w zad. nr 12 poz. 4 igły do punkcji mostkowo-
biodrowej w zakresie regulacji 10-95, natomiast nie dopuszcza w zakresie regulacji 
10-70. Pozostałe wymagania bez zmian. 
 

Pytanie nr 17 - Dot. zad. nr 1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie igły w pakiecie nr 1 mają pochodzić od tego 
samego producenta? 
Odpowiedź nr 17 
Tak, wszystkie igły w zad. nr 1 mają pochodzić od tego samego producenta. 
 
Pytanie nr 18 - Dot. zad. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki dwuczęściowe bez skali 
rozszerzonej ponad skalę nominalną? 



Instytut Matki i Dziecka 
www.imid.med.pl 

Odpowiedź nr 18 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 19 - Dot. zad. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki z zielonym tłokiem, 
pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź nr 19 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych 
parametrów zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 20 - Dot. zad. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki do pomp infuzyjnych 
50(60)ml z końcówką luer - lock, poprawnie działające na programach innych 
strzykawek wpisanych w instrukcję pomp wymienionych przez Zamawiającego, 
posiadające czterostronne podcięcie tłoka umożliwiające stabilny montaż  
w ramieniu pompy oraz gwarantujące równomierny nacisk na powierzchnię tłoka 
strzykawki, posiadające czytelną dwustronną skalę, długość całkowitą 16,5 cm,  
z logiem producenta na cylindrze strzykawki? 
Odpowiedź nr 20 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 21 - Dot. zad. nr 8 poz. 7 
Czy Zamawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część 
przeźroczystą? 
Odpowiedź nr 21 
Tak, Zamawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część 
przeźroczystą. 
 
Pytanie nr 22 - Dot. zad. nr 15 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nakłuwacze w rozmiarze 1,5mm, 
pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź nr 22 
Tak, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze w rozmiarze 1,5mm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ. 
 

Pytanie nr 23 - Dot. zad. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12mm? 
Odpowiedź nr 23 
Tak, Zamawiający dopuszcza w zad. nr 1 poz. 1 igły w rozmiarze 0,45 x 12mm, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 24 - Dot. zad. nr 15 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o głębokości nakłucia 1,5mm w zamian 1,6mm? 
Odpowiedź nr 24 
Tak, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze w rozmiarze 1,5mm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ. 
 

Pytanie nr 25 - Dot. zad. nr 15 poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na nakłuwacze 1,8 mm? 
Odpowiedź nr 25 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie nr 26 - Dot. zad. nr 15 poz. 1 
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na nakłuwacze 1,5 
mm? 
Odpowiedź nr 26 
Tak, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze w rozmiarze 1,5mm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ. 
 

Pytanie nr 27 - Dot. zad. nr 13 
Które z igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych mają posiadać igły wprowadzające 

(prowadnice)? Wszystkie, czy tylko igły PencilPoint?  

Odpowiedź nr 27 
Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych mają posiadać igły wprowadzające 
(prowadnice) tylko z końcówką PencilPoint poz. 7-12, dla pozostałych pozycji igła 
wprowadzająca nie jest wymagana. 
 
Pytanie nr 28 - Dot. zad. nr 9 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 pozycji 3 przyrządu do 
wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych Ekstra Spike Plus 
KabiPac, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki, zaopatrzony  
w końcówkę Luer Lock, samozatrzaskową zatyczkę zamykającą, zintegrowany filtr 
przeciwbakteryjny o dużej powierzchni,  który jest kompatybilny ze wszystkimi 
opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?  
Odpowiedź nr 28 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 29 - Dot. zad. nr 9 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 pozycji 4 przyrządu do 
wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, umożliwiającego 
przygotowywanie cytostatyków Ekstra Spike Plus Chemo, posiadający ostry kolec 
wprowadzony do fiolki lub butelki, zaopatrzony w końcówkę Luer Lock, 
samozatrzaskową zatyczkę zamykającą, filtr cząsteczkowy 5µm, filtr odpowietrzający 
0,2 µm? 
Odpowiedź nr 29 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 30 - Dot. zad. nr 9 poz. 3 i 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 9 pozycji 3 oraz 4, co 
pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów  
a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź nr 30 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie nr 31 - Dot. zapisów SIWZ - Rozdz. IV pkt 1 ppkt 3 
Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego 
dokonanie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa URPLWMiPB. Zgodnie z ustawą  
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi 
dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu  
i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).  
Odpowiedź nr 31 
Zgodnie z zapisami SIWZ. Stosownie do klasyfikacji wyrobu.  
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Pytanie nr 32 - Dot. § 3 ust. 6 wzoru umowy 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości nie wykonanej części 
dostawy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. 
Odpowiedź nr 32 
Zamawiający informuje, iż zapis § 3 ust. 6 pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 33 - Dot. § 3 ust. 7 wzoru umowy 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy. 
Odpowiedź nr 33 
Zamawiający informuje, iż zapis § 3 ust. 7 pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 34 - Dot. § 3 ust. 8 wzoru umowy 
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: 
Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty  
i uzasadnieniem.  
Odpowiedź nr 34 
Zamawiający informuje, iż zapis § 3 ust. 8 pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 35 - Dot. § 4 ust. 5 wzoru umowy 
Prosimy o dodanie zastrzeżenia: Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.  
Odpowiedź nr 35 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie nr 36 - Dot. zad. nr 2 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek z tłokiem w kolorze niebieskim. 
Odpowiedź nr 36 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie nr 37 - Dot. nr katalogowego 
Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych 
Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na 
naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować 
dany produkt. 
Odpowiedź nr 37 
Tak, Zamawiający dopuszcza numery wewnętrzne firmy.  
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego Wykonawca składa: Aktualną ulotkę bądź inny dokument  
firmowy z opisem oferowanych produktów, na podstawie, którego przygotowano 
ofertę (tylko strony z wyraźnie zaznaczonym produktem, który jest oferowany). 
 
Pytanie nr 38 - Dot. zad. nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x13, co umożliwi złożenie większej 
ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź nr 38 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 39 - Dot. zad. nr 1 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7*40, co umożliwi złożenie większej 
ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź nr 39 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie nr 40 - Dot. zad. nr 1 poz. 1-8 
Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały typ szlifu długościęty LB/BL, który 
zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, a tym samym zmniejsza odczucie bólu przez 
pacjenta? 
Odpowiedź nr 40 
Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 41 - Dot. zad. nr 1 poz. 1-8 
Czy Zamawiający wymaga, aby na pojedynczym opakowaniu jak i na opakowaniu 
handlowym a'100 sztuk znajdował się nadruk informujący o typie szlifu igły? 
Odpowiedź nr 41 
Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 42 - Dot. zad. nr 1 poz. 1-9 
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta  
w celu zachowania jakości? 
Odpowiedź nr 42 
Tak, wszystkie igły w zad. nr 1 mają pochodzić od tego samego producenta. 
 
Pytanie nr 43 - Dot. zad. nr 1 poz. 1-9 
Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie igieł posiadało nadruk  
w kolorze rozmiaru igły, co umożliwia szybką i łatwą identyfikację? 
Odpowiedź nr 43 
Tak, Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie igieł posiadało nadruk  
w kolorze rozmiaru igły. 
 
Pytanie nr 44 - Dot. zad. nr 1 poz. 1-9 
Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało 
oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły w celu szybkiej i łatwej identyfikacji?   
Odpowiedź nr 44 
Tak, Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało 
oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły w celu szybkiej i łatwej identyfikacji. 
 
Pytanie nr 45 - Dot. zad. nr 9 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaistniała oczywista omyłka w opisie 
Sterylnego przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków. 
Samozamykający się korek portu jest koloru czerwonego, wskazuje on na użycie do 
cytosytatyków. 
Odpowiedź nr 45 
Tak, Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia 
zad. nr 9 poz. 4 pkt 6. Zamawiający wymaga samozamykającego się korka portu  
w kolorze czerwonym. 
 

Pytanie nr 46 - Dot. zad. nr 15 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Nakłuwaczy do pobrań  
z naczyń włosowatych op. a`200 szt./1,5 mm. 
Odpowiedź nr 46 
Tak, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze w rozmiarze 1,5mm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ. 
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Pytanie nr 47 - Dot. zad. nr 13 

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w zadaniu 13 Zamawiający wymaga 
zaoferowania atraumatycznych igieł podpajęczynówkowych z dwustronnie 
rowkowaną nasadka typu luer, ułatwiającą wizualizację wypływu CSF z optyką 
zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze 
odpowiadającym rozmiarowi igły – jak dotychczas stosowanych. 
Odpowiedź nr 47 
Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 

Pytanie nr 48 - Dot. zad. nr 13 poz. 8-12 

Zwracamy się z prośba o uszczegółowienie, czy w zadaniu 13 Zamawiający wymaga 
aby igły w pozycji 8-12 posiadały w opakowaniu kompatybilną prowadnicę  
w rozmiarze 20-22G x 38 mm dokładnie dopasowaną do igły nie skracającą jej 
długości więcej niż 14 mm, co znacznie zwiększa precyzję podczas nakłucia 
ułatwiając pracę personelowi, spełniające pozostałe kryteria opisu przedmiotu 
zamówienia – jak dotychczas stosowanych. 
Odpowiedź nr 48 
Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej. 
 

Pytanie nr 49 - Dot. zad. nr 1 poz. 1 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozm. 0,45 x 12 mm 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź nr 49 
Tak, Zamawiający dopuszcza w zad. nr 1 poz. 1 igły w rozmiarze 0,45 x 12mm, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 50 - Dot. zad. nr 1 poz. 1 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozm. 0,45 x 16 mm 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź nr 50 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 51 - Dot. zad. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści igły z barwnym kod identyfikacyjnym na opakowaniu 
zbiorczym po 100 szt. bez barwnego oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu 
każdej igły? Każda igła jest w opakowaniu papier folia i doskonale widać kolor 
nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym rozmiarów igieł. 
Odpowiedź nr 51 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 52 - Dot. zad. nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z niebieskim kontrastującym tłokiem. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź nr 52 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie nr 53 - Dot. zad. nr 2 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo- cenowym? 
Odpowiedź nr 53 
Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości. 
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Pytanie nr 54 - Dot. zad. nr 4 poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne z wymienionymi pompami, bez 
konieczności wpisania w menu pompy. 
Odpowiedź nr 54 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 55 - Dot. zad. nr 4 poz. 1-2 

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z poprzecznym nacięciem na tłoku, które 
pozwala na lepszą stabilizację strzykawki w pomie strzykawkowej. 
Odpowiedź nr 55 
Zgodnie z opisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 56 - Dot. zad. nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45 x 13 mm. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź nr 56 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 57 - Dot. zad. nr 8 poz. 6-7 

Zwracam się z prośba o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu.  
Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą 
liczbę wykonawców. 
Odpowiedź nr 57 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 58 - Dot. zad. nr 8 poz. 7 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z komora kroplowa o dł. 62 mm, igła 
biorcza dwukanałowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź nr 58 
Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd z komorą kroplową o dł. 62 mm, igłą biorczą 
dwukanałową, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 59 - Dot. zad. nr 9 poz. 1 

Czy Zamawiajacy dopuści w w/w pozycji igłę bez filtra. Typ szlifu igły ołówkowy  
z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując 
możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo). Boczny otwór na 
szczycie ogranicza pienienie się leku, swobodne rozpuszczanie leków poprzez 
skierowanie płynu na ścianki boczne ampułki – fiolki. 
Odpowiedź nr 59 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 60 - Dot. zad. nr 9 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym o powierzchni 0,1 
µm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź nr 60 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie nr 61 - Dot. zad. nr 2 poz. 1-4 

Czy strzykawki maja posiadać skalę na cylindrze odpowiadającą pojemności 
nominalnej strzykawki. 
Odpowiedź nr 61 
Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzykawek posiadających skalę na 
cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki. 
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Pytanie nr 62 - Dot. zad. nr 2 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 80 szt  
z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odpowiedź nr 62 
Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki 20 ml pakowane po 80 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 63 - Dot. zad. nr 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 ml bez prostopadłego 
wycięcia na tłoku wpisanych w instrukcję obsługi pompy Kwapisz.  
Odpowiedź nr 63 
Wg opisu SIWZ. 
 
Pytanie nr 64 - Dot. zad. nr 4 poz. 1 

Czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta 
(logo) oraz typ strzykawki, co  pozwala na właściwy wybór i kontrolę ustawienia 
menu pompy, jak obecnie stosowane ? Pragniemy nadmienić, światowi producenci 
strzykawek  produkują ww. produkty o tej samej pojemności z przeznaczeniem do 
różnego typu pomp (które podlegają różnym ustawieniom w menu pompy). 
Odpowiedź nr 64 
Tak, strzykawki mają posiadać powyższe oznaczenia. 
 
Pytanie nr 65 - Dot. zad. nr 8 poz. 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów z komorą 
kroplową o dł. min. 55 mm. 
Odpowiedź nr 65 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów 
zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 66 - Dot. zad. nr 11 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korków Combi pakowanych w op. 100 szt. 
Odpowiedź nr 66 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów 
zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 67 - Dot. zad. nr 13 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczuleń w rozmiarze 20G x 75 
mm. 
Odpowiedź nr 67 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 68 - Dot. zad. nr 13 poz. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczuleń 22G x 64 mm. 
Odpowiedź nr 68 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 69 - Dot. zad. nr 13 poz. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczuleń 25G x 119 mm. 
Odpowiedź nr 69 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie nr 70 - Dot. zad. nr 13 poz. 12 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o dł. 119 mm. 
Odpowiedź nr 70 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów 
zawartych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 71 - Dot. zad. nr 13 

Czy igły do nakłuć mają być pakowane w opakowania nierozrywane Tyvec, 
charakteryzujące się doskonałą barierą przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką 
odpornością na przebicia i rozdarcia? 
Odpowiedź nr 71 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 72 - Dot. zad. nr 14 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje standardowych 
ostrzy chirurgicznych ze stali węglowej które posiadają rysunek ostrza i jego numer 
na każdym kartoniku. Ostrza pakowane pojedynczo  w zgrzaną folię z wytłoczonym 
numerem serii, rysunkiem ostrza, numerem ostrza i nazwą producenta.  
Odpowiedź nr 72 
Tak, zgodnie z powyższym opisem. 
 
Pytanie nr 73 - Dot. zad. nr 9 

Prosimy zamawiającego o wyłączenie z pakietu 9 poz 3 i 4. Pozwoli to 
zamawiającemu na uzyskanie sprzętu o bardzo dobrych parametrach użytkowych  
z zastosowaniem najnowszych rozwiązań jak również na uzyskanie konkurencyjnych 
cen. 
Odpowiedź nr 73 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 74 - Dot. zad. nr 9 poz. 3 

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie: sterylny przyrząd do długotrwałego 
aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego stosowania) 
wyposażony w: 

1. ostry  długi kolec (osłoniety nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą 
kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania),  
2. filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni 0,22 µm,  
3. port posiadający końcówkę luer-lock 
4. samozamykający  i samouszczelniający się korek portu  
5. obsługiwany jedną ręką, 

Odpowiedź nr 74 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie nr 75 - Dot. zad. nr 9 poz. 4 

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie: Sterylny przyrząd do długotrwałego 
aspirowania cytostatyków wyposażony w: 

1. ostry kolec (osłoniety nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec 
przed skażeniem podczas otwierania opakowania) 
2. filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni 0,2 µm,  
3. filtr cząsteczkowy o dużej powierzchni 5 µm 
4. filtr zatrzymujący areozole  
5. port posiadający końcówkę luer-lock,   
6. samozamykający i samouszczelniający się korek portu  
7. obsługiwany jedną ręką 
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Odpowiedź nr 75 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie nr 76 - Dot. zad. nr 10 poz. 1 

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji nr. 1 dopuści bezigłowy zawór dostępu 
naczyniowego wyposażony w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający 
wbudowany w obudowę mechanizm  zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne 
zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu),  osadzonej 
w przeźroczystym konektorze. Zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje 
optymalną dezynfekcję membrany. Martwa przestrzeń 0,02ml.  Przepływ 170 ml/min. 
Prosty tor przepływu. Kompatybilny ze wszystkimi lekami, w tym nowej generacji. 
Kompatybilny z lipidami, cytostatykami. Jednorazowego użytku, jałowy , zapakowany 
w sztywnym aseptycznym aplikatorze. Przeznaczony do żył. Może być używany przez 
7 dni lub 720 aktywacji. 
Odpowiedź nr 76 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 77 - Dot. zad. nr 10 poz. 2 

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 2 dopuści zamknięty system bezigłowy  
z pojedynczą poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda o średnicy wew. 1,5 
mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację 
pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni 
lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający 
kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową 
membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po 
użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock  
i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 
ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi),  System nie zawiera 
ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być 
używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny 
ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. 
Opakowanie folia papier. 
Odpowiedź nr 77 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 78 - Dot. zad. nr 10 poz. 3 

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 3 dopuści zamknięty system bezigłowy  
z podwójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda o średnicy wew. 1,5 
mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację 
pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni 
lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający 
kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową 
membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po 
użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock  
i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 
ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi),  System nie zawiera 
ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być 
używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny 
ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. 
Opakowanie folia papier. 
Odpowiedź nr 78 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
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Pytanie nr 79 - Dot. zad. nr 10 poz. 4 

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 4 dopuści zamknięty system bezigłowy  
z potrójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda o średnicy wew. 1,5 mm 
i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający 
na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 
aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę 
wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną 
typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. 
Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. 
Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. 
jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi),  System nie zawiera ftalanów, 
latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany  
w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze 
wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie 
folia papier. 
Odpowiedź nr 79 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 80 - Dot. zad. nr 10 poz. 5 

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycji 5 dopuści spike z systemem bezigłowym,  
z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, do zastosowania przez 96 godzin. 
Odpowiedź nr 80 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 

 

                  Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
            Mariola Sidorowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji. 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 14 kwietnia 2016 r. 

http://www.imid.med.pl/

