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Kraków, 07 listopada 2016r. 

 

wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-34/16 

Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku " 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

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

podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie 1.  

 

Pakiet nr 1 

poz. 1-10: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 11-17: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu i pakowane podwójnie – 

wewnętrznie folia – folia, zewnętrznie folia – papier? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 17: Czy Zamawiający dopuści długość ok. 32cm, co umożliwi złożenie większej ilości 

konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 18-20: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 24-27: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu, w których zawartość ftalanów jest zgodna z 
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normami UE i nie zagraża ona życiu i zdrowiu pacjentów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 32-38: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 46-59: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 64-83: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 67,69,71,74,76: Czy Zamawiający dopuści długość na 800mm, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 79-82: Czy Zamawiający dopuści długość na 800mm, co umożliwi złożenie większej ilości 

konkurencyjnych cenowo ofert?    

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 84-88: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Poz. 88: Czy Zamawiający dopuści worki sterylne, co umożliwi złożenie większej ilości 

konkurencyjnych cenowo ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 2.  

 

Pakiet 1, poz. 44 

Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Zdrowia że „Wyroby medyczne zawierające PCV, nie 

powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec 

umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania 

stosowania takich wyrobów. Jednocześnie, celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań 

mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów 

innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.” 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=00623

5 wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów w których komora wykonana jest z PVC. Jednocześnie 

zwracamy uwagę Zamawiającego, że SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne 

od PVC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w których komora 

kroplowa wykonana jest z PVC, a dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest PVC 

wnioskujemy aby umotywował swojej stanowisko i wyjaśnił dlaczego PVC w komorze kroplowej 

wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta a PVC w drenie nie wpływa negatywnie na zdrowie 

pacjenta.  

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=006235
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=006235
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje, iż 

Komora bez PCV jest bardziej elastyczna, przezroczysta i łatwiejsza w użytkowaniu niż komora 

wykonana z PCV. 

 

Pytanie 3.  
 

Pakiet nr 1 

Poz. 3  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 50 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Poz. 4-10 

1/ Czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają być wyposażone w przezroczysty konektor 

(łącznik) siły ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację wydzieliny? Pełna kontrola nad siłą 

ssania znacznie redukuje stopień hipoksji i ryzyko uszkodzenia tkanek. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

2/ Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane cewniki  mają posiadać karbowaną wewnętrzną część 

lejka, co zapewnia prawidłowe i szczelne połączenie z drenem do odsysania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Poz. 11-16 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley z zastawką plastikową , pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Poz. 26-27 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu bez informacji na opakowaniu 

o zawartości ftalanów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Poz.28 

Prosimy o sprecyzowanie czy dren w zestawie do lewatywy, ma być zakończony plastyczną kanką z 

jednym otworem centralnym (bez otworów bocznych)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dren w zestawie do lewatywy ma być zakończony plastyczną 

kanką z jednym otworem centralnym. 

 

Poz. 43 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń krwi, komora kroplowa z filtrem 

200 µm, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, regulator przepływu z zaczepem 

na dren oraz łącznikiem luer lock z osłonką, z igłą iniekcyjną 1,2 x 40 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Poz. 44 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bez uchwytu do 

mocowania drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego oraz bez dodatkowego otworu do 

umieszczania igły biorczej po użyciu, spełniających pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Poz. 86 

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy  worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać 

przed cofaniem się moczu do cewnika. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w 

technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co 

za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru 

godzinowej zbiórki moczu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

3/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną 

ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Poz. 88 
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych worków na mocz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 4.  

Pakiet nr 1 

Poz. 45 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do infuzji o długości 188 cm, z długością drenu 

180 cm, kolec ze zintegrowanym, zamykanym odpowietrzeniem z filtrem przeciwbakteryjnym, 

komora kroplowa elastyczna 20 kropli/ml z filtrem 15 µ na dnie komory kroplowej nie dłuższa niż 

110mm, precyzyjny zacisk rolkowy, umożliwiający dokładne ustawienie przepływu, z zaczepem do 

przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu, dren zakończony zatyczką z filtrem 

hydrofobowym, zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania aparatu, bez zawartości 

ftalanów (DEHP), bez nazwy producenta na komorze kroplowej (nie ma to znaczenia w procesie 

leczenia), sterylny, apirogenny, pakowany pojedynczo, na opakowaniu rysunkowa instrukcja użycia, 

kod kreskowy, data ważności, sterylizowany tlenkiem etylenu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 5.   

Pakiet 1, poz. 41 i 42 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie 

udziału większej grupie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  

 

Pakiet 1, poz. 44 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie 

udziału większej grupie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  

 

Pakiet 1, poz. 44 
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Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów z komora kroplową wolną od PVC, 

długości 60 mm (55 mm w części przezroczystej)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pakiet 1, poz. 44 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej 

chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pakiet 1, poz. 44 

Czy Zamawiajacy dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą dwukanałową, 

bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pakiet 1, poz. 44 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wolną od PVC długości 45 mm (40 mm w 

części przezroczystej)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pakiet 1, poz. 45 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie 

udziału większej grupie wykonawców 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 6.  

Pakiet nr 1 poz. 88 

Zwracamy się z prośbą o zaoferowanie worków do zbiórki moczu 2 l sterylne zamiast nie sterylnych. 

Prośbę swą kierujemy ponieważ w obecnej chwili na rynku nikt już nie produkuje worków do zbiórki 

moczu nie sterylnych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 

 

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążąca 

dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 


