
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503 
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl     Konto: Bank PeKaO 

SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Szpital akredytowany                                                  Certyfikat ISO 
9001:2008                                      

Kraków, 04 stycznia 2017r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-37/16 
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: 
 

Pytania I 
 
Pakiet 6 poz. 1-8 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z AQL=1,0, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści igłę 0,3x13mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 1 poz. 2-10 
Czy Zamawiający dopuści igły bez oznaczenia długości ścięcia ostrza? 
Odpowiedź: Nie 
Pakiet nr 1 poz. 11-12 
Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek innego producenta niż igły iniekcyjne z poz. 2-10? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 1 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści igły innego producenta niż poz. 2-12? 
Odpowiedź: Nie 
Pakiet nr 1 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści igły sterylizowane EO, potwierdzające klasę IIa? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 1 poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 26G spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 1 poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 27G spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 1 poz. 23-26 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dokładniejsze 3-częściowych? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 1 poz. 23-26 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem wykonanym z polipropylenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem. 
Pakiet nr 1 poz. 23-26 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem około 10% ponad nominalną objętość? 
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Odpowiedź: Nie 
Pakiet nr 1 poz. 30-31 
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 1 poz. 31 
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny bez dodatkowego portu z drenem wykonanym z PCV bez 
ftalanów? 
Odpowiedź: Zamawiającym podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
Pakiet nr 1 poz. 32 
Czy Zamawiający dopuści koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi 
koreczka? 
Odpowiedź: Nie 
Pakiet nr 1 poz. 44, 45 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z białymi mankietami wykonanymi z poliestru? 
Mankiety z bawełnianymi mankietami nie zapewniają pełnej barierowości ponieważ bawełna jest 
materiałem pylącym. 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 5 poz.1-6 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igła posiadała ostrze zorientowane w kierunku osłony 
zabezpieczającej? 
Odpowiedź: Nie 
Pakiet nr 5 poz.1-6 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igła posiadała słyszalne kliknięcie potwierdzające 
bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer? 
Odpowiedź: Nie 
 

Pytania II 
 

Czy Zamawiający dopuści produkt ONCO- FLOW, zestaw do bezpiecznego podawania leków 
cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji.  
ONCO- FLOW oferuje szeroki zakres linii centralnych, które wraz z regulatorem DOSI- FLOW lub 
bezpośrednio podłączone pod zestaw IV mogą tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera:  

 przeźroczyste dreny,  

 światłoczułe dreny (dla leków światłoczułych),  

 bezigłowy konektor Luer Lock którego gładka powierzchnia zapewnia znaczne obniżenie 
infekcji w miejscach dostępu żylnego,  

 kolce z odpowietrzaniem,  

 regulator przepływu DOSI- FLOW IV jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast 
elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty , 

 zawór jednokierunkowy zapobiegający wypływowi zwrotnemu,  

 pojemnik z filtrem 15 micronów  

 zatyczki  hydrofobowe.  
Zestaw ONCO- FLOW może tworzyć konfiguracje zestawów z linia centralna i druga linią oraz zastawy 
z konfiguracją rozwidloną.  Zestaw nie zawiera PVC. Opakowanie zawiera 50 sztuk.  
Dane zestawu w załaceniu. 
Odpowiedź: Zamawiającym podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 30 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?  
Odpowiedź: Nie 
 
 

Pytania III 
 
Pakiet 1  
Poz. 2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru igły 0,3x13mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru igły 0,7x38mm tj. 1 ½’’ tak jak 38 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 15 
1/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 x 40 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły o specjalnej konstrukcji – z końcówką o kształcie 
zbliżonym do skalpela, -  która łatwo i szybko przebija korek fiolki (kształt igły pozwala na szybkie 
przygotowanie leku przy pomocy igły o większym rozmiarze, bez ryzyka zatkania i wycięcia 
fragmentów gumy) , z otworem bocznym, który zapobiega pienieniu się leków poprzez kierowanie  
płynu w kierunku ścianki fiolki, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer lock w rozmiarze 18G 
x 40 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 19 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek typu Miller w rozmiarach 0,1,2. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  
Poz. 21 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120szt. pozostałe wymogi 
zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 22  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 1 ml j.uż. insulinowych z igłą wymienialną 30G 
0,3x13mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 23-26 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skala nominalną bez rozszerzenia, pozostałe 
wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  
 
Poz. 26 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt. pozostałe wymogi zgodnie 
z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 27-28 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki mają być wymienione w oryginalnej 
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instrukcji użycia pompy, wykonane z polipropylenu, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze w 
celu łatwej identyfikacji w menu pompy. 
Odpowiedź: Strzykawki mają być wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pompy. 
Poz. 30 
1/Czy zamawiający ma na myśli kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem pozycji, 
pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Tak. 
2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego sterylizowanego radiacyjnie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 37 
1/Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy ma na wyposażeniu szpitala? 
Odpowiedź: Pompy do których pasują strzykawki B. Braun, BD, Polfa Lublin.   
2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki mają być wymienione w oryginalnej 
instrukcji użycia pompy, wykonane z polipropylenu, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze w 
celu łatwej identyfikacji w menu pompy. 
Odpowiedź: Pompy do których pasują strzykawki B. Braun, BD, Polfa Lublin. 
Poz. 44 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha ochronnego w kolorze niebieskim w rozmiarze 
uniwersalnym pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 45 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 44-45 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w kolorze żółtym z gumkami w rozmiarze 
uniwersalnym. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 49 
1/ - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego pozwalającego na wielokrotne 
użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta,  nie zawierający 
metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, 
powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeńskiego Luer lock  płaska – 
zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem 
dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz 
podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z 
końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i 
objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zdejmowalny/specjalny protektor 
męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodziło o 1000szt. pakowanych po 50 szt.? 
Odpowiedź: Tak.  
Pakiet 2 
Poz. 3-6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul sterylizowanych radiacyjnie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Poz. 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy nie zaszła omyłka pisarska w rozmiarze kaniuli i czy 
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Zamawiający oczekuje kaniuli 1,3x32 (zielony) 18G spełniającej pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kaniul 1,2-1,3x32 (zielony) 18G 
Poz. 6 
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy nie zaszła omyłka pisarska w rozmiarze kaniuli i czy 
Zamawiający oczekuje kaniuli 1,5x45 (biały) 17G spełniającej pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kaniul 1,4-1,5x45 (biały) 17G 
Poz. 3-6 
1/ Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, by na opakowaniu jednostkowym znajdowała 
się informacja o braku lateksu i PCV. Na opakowaniach oferowanych  produktów nie ma oznaczenia 
graficznego (piktogramu) informującego o braku zawartości tych substancji. Informujemy, że wynika 
to ze zmiany sposobu oznakowania wyrobów medycznych wprowadzonego w oparciu o 
międzynarodową normę EN ISO 980:2008 Symbols for use In the labelling of medical devices - polska 
norma to norma PN-EN ISO 980:2008 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów 
medycznych. W świetle tej zmiany producent nie ma już obowiązku oznaczania braku zawartości tych 
substancji, zobowiązany jest natomiast do oznaczenia ich zawartości, co w przypadku oferowanych 
produktów nie ma zastosowania. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pakiet 5 
Poz. 1-6 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by igły bezpieczne wykonane były w technologii 
umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki  (zacisk wewnątrz 
nasadki igły)? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
Pakiet 6  
Poz. 1-4  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL ≤1. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
2/ Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu 
na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o 
doprecyzowanie, czy wymaga potwierdzonego badaniami niezależnego laboratorium od producenta 
poziomu protein rękawicy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Poz. 5-8  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL ≤1. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby opakowanie rękawic umożliwiało  
łatwe otwieranie dzięki zastosowaniu dodatkowego wycięcie w jednym z listków? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
3/ Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu 
na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o 
doprecyzowanie, czy wymaga zawartości protein <10μg/g rękawicy potwierdzonego badaniami 
niezależnego laboratorium od producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 
Pytania IV 
Pakiet 1, poz. 49 
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania tysiąca sztuk czy 
tysiąca opakowań po 50 sztuk zaworu bezigłowego? 
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Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1000 sztuk.  
Pakiet 1, poz. 2 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę w rozmiarze 0,33x12? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet 1, poz. 22 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę insulinową z igłą wymienialną 27G? 
Odpowiedź:  Tak 
Pakiet 1, poz. 25 
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę dwuczęściową 10ml typu luer 
posiadającą rozszerzenie skali do 11ml spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź:  Tak 
Pakiet 1, poz. 31 
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kranik trójdrożny typ luer lok z optycznym 
indykatorem pozycji otwarty/ zamknięty z przedłużaczem 7-10 cm z dodatkowym portem, korpusem 
wykonanym z poliwęglanu? 
Odpowiedź: Tak 
Pakiet nr 5, poz. 1-6 
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły bez słyszalnego kliknięcia potwierdzającego 

bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer? 
Odpowiedź: Nie 
 
 

Pytania V 
Pakiet 1 poz.14 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x 88 mm 
22GA. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pakiet 1 poz.23 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.uż.typu luer  poj.2 ml, 
dwuczęściowa z zielonym kontrastującym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 
nietoksyczna wolna od pirogenów wysterylizowana za pomocą tlenku etylu (EO). cylinder strzykawki 
wykonany z kopolimeru etylenowo polipropylenowego (PP)z czarną widoczną rozszerzoną skalą   Tłok 
polietylenowy (PE). Logo producenta na cylindrze . pakowane po 100 szt. Wszystkie strzykawki (poz. 
23-26) jednego producenta  przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami płynów , 
rozszerzenie skali o około 20% ponad nominalną objętość x 100 szt 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pakiet 1 poz.24 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  j.uż.typu luer  poj.5 ml, 
dwuczęściowa z zielonym kontrastującym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 
nietoksyczna wolna od pirogenów wysterylizowana za pomocą tlenku etylu (EO). cylinder strzykawki 
wykonany z kopolimeru etylenowo polipropylenowego (PP)z czarną widoczną rozszerzoną skalą   Tłok 
polietylenowy (PE). Logo producenta na cylindrze . pakowane po 100 szt. Wszystkie strzykawki (poz. 
23-26) jednego producenta  przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami płynów , 
rozszerzenie skali o około 20% ponad nominalną objętość x 100 szt 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pakiet 1 poz.25 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  j.uż.typu luer  poj.10 ml, 
dwuczęściowa z zielonym kontrastującym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 
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nietoksyczna wolna od pirogenów wysterylizowana za pomocą tlenku etylu (EO). cylinder strzykawki 
wykonany z kopolimeru etylenowo polipropylenowego (PP)z czarną widoczną rozszerzoną skalą   Tłok 
polietylenowy (PE). Logo producenta na cylindrze . pakowane po 100 szt. Wszystkie strzykawki (poz. 
23-26) jednego producenta  przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami płynów , 
rozszerzenie skali o około 20% ponad nominalną objętość x 100 szt 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pakiet 1 poz.26 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  j.uż.typu luer  poj.20 ml, 
dwuczęściowa z zielonym kontrastującym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 
nietoksyczna wolna od pirogenów wysterylizowana za pomocą tlenku etylu (EO). cylinder strzykawki 
wykonany z kopolimeru etylenowo polipropylenowego (PP)z czarną widoczną rozszerzoną skalą   Tłok 
polietylenowy (PE). Logo producenta na cylindrze . pakowane po 100 szt. Wszystkie strzykawki (poz. 
23-26) jednego producenta  przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami płynów , 
rozszerzenie skali o około 20% ponad nominalną objętość x 100 szt 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
 

Pytania VI 
Pakiet 4 
Prosimy o dopuszczenie okularów w rozmiarze 30-40 cm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 
 

Pytania VII 
Pytanie nr 1 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 23, 24, 25, 26  
Prosimy o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych posiadających kontrastujący tłok w kolorze 
niebieskim.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pytanie nr 2 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 30, 31, 33, 34, 35, 49 
Prosimy o wyłączenie z pakietu w/w pozycji . Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  
Pytanie nr 3 
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 - 6  
Prosimy o dopuszczenie igieł bezpiecznych pakowanych po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pytanie nr 4 
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 - 6 
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby przy zakładaniu igły na strzykawkę było słyszalne kliknięcie 
potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer. Taki wymóg wskazuje tylko na 
jednego producenta igieł bezpiecznych i uniemożliwia udział w postępowaniu oferentom, którzy 
posiadają w swojej ofercie igły innych producentów. 
Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę szpitala pediatrycznego Zamawiający podtrzymuje 
dotychczasowe zapisy SIWZ.  
Pytanie nr 5 
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 
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Prosimy o dopuszczenie igieł bezpiecznych 22G 1 ¼  0,7 x 32 mm.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pytanie nr 6 
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie igieł bezpiecznych 21G 1 ½  0,8 x 38 mm.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pytanie nr 7 
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie igieł bezpiecznych 20G 1 ½  0,9 x 38 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
Pytanie nr 8 
Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 6 
Prosimy o dopuszczenie igieł bezpiecznych 18G 1 ½  1,2 x 38 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  

 

 

Pytania VIII 
dot. przedmiotu zamówienia: 
1. Zadanie nr 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych AQL 1,5? 
Odpowiedź: Nie 
dot. umowy: 
2. Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 ust. 1 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”? 
Odpowiedź: Nie 
 
 

Pytania IX 
Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji Ambu  j.uż. dla noworodków i 
niemowląt posiadający rezerwuar tlenu umożliwiający  podawanie wysokich stężeń tlenu w 
mieszańce oddechowej  o pojemność worka resustacyjnego 280 ml, posiadający rezerwuar tlenu o 
pojemności 1000 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszance oddechowej - 
zawór ograniczający ciśnienie do 40 cm H2O (zawór ustawiony w pozycji zamknięty / otwarty 
pozostaje w tej pozycji - nie wymaga przytrzymywania . Zastawka pacjenta i wlotu odłączona . Maska 
twarzowa z powietrznym mankietem .Instrukcja obsługi w języku polskim . 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pakiet 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji Ambu j.uż. dzieci posiadający 
rezerwuar tlenu umożliwiający  podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszańce oddechowej  o 
pojemność worka resustacyjnego 680 ml, posiadający rezerwuar tlenu o pojemności 2500 ml 
umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszance oddechowej - zawór ograniczający 
ciśnienie do 40 cm H2O (zawór ustawiony w pozycji zamknięty / otwarty pozostaje w tej pozycji - nie 
wymaga przytrzymywania . Zastawka pacjenta i wlotu odłączona . Maska twarzowa z powietrznym 
mankietem .Instrukcja obsługi w języku polskim . 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pakiet 7, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji Ambu j.uż. dorosłych 
posiadający rezerwuar tlenu umożliwiający  podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszańce 
oddechowej  o pojemność worka resustacyjnego 1600 ml, posiadający rezerwuar tlenu o pojemności 
2500 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszance oddechowej - zawór 
ograniczający ciśnienie do 40 cm H2O (zawór ustawiony w pozycji zamknięty / otwarty pozostaje w 

mailto:info@dzieciecyszpital.pl
mailto:info@dzieciecyszpital.pl


 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503 
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl     Konto: Bank PeKaO 

SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Szpital akredytowany                                                  Certyfikat ISO 
9001:2008                                      

tej pozycji - nie wymaga przytrzymywania . Zastawka pacjenta i wlotu odłączona . Maska twarzowa z 
powietrznym mankietem .Instrukcja obsługi w języku polskim . 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Pytania X 
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 pozycję 19 oraz 20 – łyżki laryngoskopowe, oraz pozycję 38-
42 – szyny aluminiowe i Kramera?  
Odpowiedź: Nie 
 

Pytania XI 
Pakiet 6 poz.1-8 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie AQL 1.0. Ze względu na 
charakter użytkowania rękawic chirurgicznych uznaje się, że poziom AQL 1,0 jest wystarczający, 
zarówno dla bezpieczeństwa użytkowników, jak również ze względów ekonomicznych. Większość 
producentów na rynku oferuje rękawice chirurgiczne o współczynniku AQL równym 1.0, stąd jeśli 
Zamawiający dopuści rękawice o takim wskaźniku to zwiększy konkurencyjność postępowania, a tym 
samym umożliwi sobie wybór najkorzystniejszej cenowo oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
 
 

Pytania XII 
Dotyczy Pakietu 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji typu Ambu j.uż. dla noworodków i niemowląt o 
pojemności worka resuscytacyjnego 320 ml oraz objętości rezerwuaru tlenu 900 ml, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Tak 
Dotyczy Pakietu 7 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji typu Ambu j.uż. dla dzieci o pojemności worka 
resuscytacyjnego 550 ml oraz objętości rezerwuaru tlenu 1700 ml, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ?  
Odpowiedź: Tak 
Dotyczy Pakietu 7 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji typu Ambu j.uż. dla dorosłych o pojemności worka 
resuscytacyjnego 1800 ml oraz objętości rezerwuaru tlenu 1700 ml, z zaworem ograniczającym 
ciśnienie do 60 cm H2O, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowiedź: Nie 

 

Pytania XIII 
Pytanie 1 
Pakiet 7 poz. 1: 
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1 Zestaw do resuscytacji Ambu j. uż. dla noworodków i 
niemowląt posiadający worek resuscytacyjny o pojemności 320ml oraz rezerwuar tlenu o 
pojemności 1000ml. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Tak 

Pytanie 2  
Pakiet 7 poz. 2: 
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Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 2 Zestaw do resuscytacji Ambu j. uż. dla dzieci 
posiadający worek resuscytacyjny o pojemności 550ml oraz rezerwuar tlenu o pojemności 
2000ml. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Tak 

Pytanie 3  
Pakiet 7 poz. 3: 
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 3 zestaw do resuscytacji Ambu j. uż. dla dorosłych 
posiadający worek resuscytacyjny o pojemności 1600ml rezerwuar tlenu o pojemości 2000ml. 
Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Tak 
 
 

Pytania XIV 
Dotyczy pakiet 2: 
Poz 3-6. Czy Zamawiający odstąpi od informacji o braku zawartości lateksu czy PVC w kaniuli? 
Zgodnie z normą EN 980 należy stosować informacje ostrzegawcze o substancjach szkodliwych –
tylko- jeżeli zostały użyte przy produkcji wyrobu medycznego lub jego opakowania. Żadna norma nie 
przewiduje symboli graficznych, piktogramów etc. ostrzegających o  nieobecności szkodliwych 
substancji. 
Odpowiedź: Tak 
Poz 5-6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia portu bocznego kaniuli w korek 
samodomykalny? 
Odpowiedź: Nie 
Poz 5-6. Ponieważ Zamawiający nie wskazał rodzaju materiału, z którego ma być wykonany cewnik, 
czy zatem odstąpi od badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność w przypadku 
zaoferowania wyrobu wykonanego z materiału PTFE, który nie wymaga takich badań? 
Odpowiedź: Tak 
Dotyczy pakiet 3  
Czy Zamawiający dopuści filtr firmy BBraun o parametrach: 

 0,2 μm filtr z dodatnio naładowaną membraną 
 zatrzymuje: bakterie, endotoksyny, cząsteczki 
 możliwość stosowania do 96 godzin bez utraty jakości terapii 
 bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki 

automatycznemu odpowietrznikowi 
 szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem 
 zamknięcie luer lock 
 nie zawiera DEHP i lateksu? 

Odpowiedź: Tak 
Dotyczy Pakiet 5 poz 3.  
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 25 lub 40 mm o pozostałych parametrach jak w SIWZ? 
Odpowiedź: Nie 
 
 
 
Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
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Otrzymują: 
 strona internetowa Zamawiającego 
 a/a 

 
Załączniki: 
 Dane zestawu dotyczące pytań II 
 Załącznik nr 1B do SIWZ uwzględniający zmiany w zakresie pakiet nr 1 
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