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NR POSTĘPOWANIA: SMZ.272-6/12 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku". 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 (Pakiet 2) 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w  poz. 10,11 dopuści cewniki Foley CH18, CH 16  bez 

prowadnicy ponieważ  na rynku istnieją tylko  w tych rozmiarach  bez  prowadnic ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
 

Pytanie2 (Pakiet 2) 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2  w poz. 4 dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 

CH 5  dł. 40 cm  
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 3 (Pakiet 2) 

Czy Zamawiający  w pakiecie  nr 2 w poz. 22 cewnik do podawania tlenu przez nos dł.2,1 m  

pediatryczny firmy Sumi 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie o ile wykonawca prosi o dopuszczenie 

cewnika podawania tlenu przez nos dł.2,1 m  pediatryczny firmy Sumi. 
 
Pytanie 4 (Pakiet 3) 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w  poz. 10 dopuści  aparat do przygotowania i pobierania leków 

bez zastawki z filtrem bakteryjnym 0,1 µm oraz filtrem cząsteczkowym 5 µm ? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

Pytanie5 (Pakiet 3) 

 Dotyczy pakietu nr 3 poz.24 -26 dopuści  plaster do mocowania  na noworodków , dzieci i dorosłych  
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 6 (Pakiet 3) 

 Czy Zamawiajmy dopuści w pakiecie nr 3 w poz. 20 Nakłuwacz aut. do palca pakowane po 200 szt. z  

odpowiednim  przeliczeniem w formularzu cenowym. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 8 (Pakiet nr 2, pozycja 1-2) 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia ze znacznikiem głębokości w odległości 150 mm od 

dystalnego końca, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
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Pytanie 9 Pakiet nr 2, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia ze znacznikiem głębokości w odległości 200 mm od 

dystalnego końca, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 10 Pakiet nr 2, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 47 cm, spełniające pozostałe wymagania 

SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 11 Pakiet nr 2, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 47 cm lub 100 cm, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 12 Pakiet nr 2, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania CH 6, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania CH5 spełniające pozostałe warunki SIWZ. 

 

Pytanie 13 Pakiet nr 2, pozycja 10-13 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a bez prowadnicy? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie o ile wymienione cewniki dotyczą pozycji 10-

12. 

 

Pytanie 14 Pakiet nr 2, pozycja 10-15 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a jednostronnie silikonowany? 
Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 15 Pakiet nr 2, pozycja 16-18 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton o długości efektywnej 36 cm, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 16 Pakiet nr 2, pozycja 16-18 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton o powierzchni przezroczystej, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 17 Pakiet nr 2, pozycja 25 

Czy Zamawiający oczekuje sterylnego zestawy do lewatywy? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza m.in. sterylne zestawy do lewatywy. 

 

Pytanie 18 Pakiet nr 2, pozycja 25 

Czy Zamawiający oczekuje zestawy do lewatywy zakończonego drenem z otworem końcowym i 

dwoma otworami bocznymi? 
Odpowiedz: Zamawiający oczekuje zestaw do lewatywy zakończonego drenem z otworem końcowym 

jednakże nie koniecznie z otworami bocznymi. 

 

Pytanie 19 Pakiet nr 2, pozycja 38 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby komora kroplowa była wolna od PCV ? 
Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Pytanie 20 Pakiet nr 2, pozycja 56 

Czy Zamawiający dopuści termometr elektroniczny ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 21 Pakiet nr 2, pozycja 72, 73 

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierani próbek moczu u niemowląt uszczelnione gąbką, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 22 Pakiet nr 2, pozycja 76 

Czy Zamawiający dopuści sterylne worki do zbiórki moczu 2 l ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 23 Pakiet nr 3, pozycja 1-3 

Czy Zamawiający dopuści silikonowe zestawy do sztucznego oddychania, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 24 Pakiet nr 3, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 36 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 25 Pakiet nr 3, pozycja 10-11 

Czy Zamawiający oczekuje kaniul do pobierania z butelek z kolcem biorczym ze specjalnym 

wyżłobieniem umożliwiającym całkowite opróżnienie pojemnika ? 
Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 26 Pakiet nr 3, pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o głębokości wkłucia 1,8 mm lub 2,4 mm, w opakowaniach 

a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 27 Pakiet nr 3, pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści tacę do leków z miejscami na 32 kieliszki bez kieliszków? 
Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 28 Pakiet nr 3, pozycja 29 

Czy Zamawiający dopuści serwety jałowe samoprzylepne 50 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 29 Pakiet nr 3, pozycja 30 

Czy Zamawiający dopuści serwety jałowe 50 x 75 cm lub 75 x 90 cm z otworem owalnym 6 x 8 cm 

lub o średnicy 7 cm ? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza serwety jałowe 50x75 cm. 

 

Pytanie 30 Pakiet nr 3, pozycja 30 

Czy Zamawiający dopuści serwety jałowe 75 x 80 cm z otworem przylepnym prostokątnym 6 x 15 

cm ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 31 Pakiet nr 3, pozycja 31 

Czy Zamawiający dopuści serwety włókninowe jałowe 75 x 75 cm lub 80 x 80 cm ? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza serwety włókninowe jałowe 80x80cm. 
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Pytanie 32 Pakiet nr 2, poz. 10 

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie cewników foleya CH 18 bez prowadnicy spełniające resztę 

postawionych wymagań SIWZ. 

Prośbę swą kierujemy, ponieważ wszyscy producenci cewników foleya produkują cewniki foleya z prowadnicą 

w rozmiarach 6-10. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 33 Pakiet 2, poz. 11 

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie cewników foleya CH 16 bez prowadnicy spełniające resztę 

postawionych wymagań SIWZ. 

Prośbę swą kierujemy, ponieważ wszyscy producenci cewników foleya produkują cewniki foleya z prowadnicą 

w rozmiarach 6-10 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 33 Pakiet 1 poz. 1 i 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w obydwu pozycjach podkładów podfoliowanych na rolce 

w kolorze niebieskim w rozmiarze 50 cm x  65 m z perforacją co 38 cm? 

 

W odniesieniu do poz. 1 oferujemy 370 rolek, w odniesieniu do pozycji 2 – 739 szt. 

 

Prosimy także o rezygnację z wymogu dostarczenia wyrobów w innych kolorach, gdyż nie ma to 

żadnego uzasadnienia praktycznego. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 


