
  

 
 
Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
 
Pismo: PZP-225/17/2013  Korfantów dnia: 28-11-2013 r. 
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 27-11-2013 r. dotyczące wyjaśnienia zapisu specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w 
trybie przetargu nieograniczonego, na „dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych 
jednorazowego użytku” PZP-225/17/2013 

 
Pakiet nr II  
Poz. 15 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na przyrząd do aspiracji płynów z butelek z 
hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,45 µm - światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun 
/Niemcy/ - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane przyrządy do aspiracji płynów z butelek, powinny 
posiadać wbudowaną zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu płynu po odłączeniu od strzykawki? 
Odpowiedź:  Nie  
 
Poz. 16-19 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki (tak jak dotychczas stosowane w Państwa 
Szpitalu) powinny posiadać czarną skalę pomiarową, z możliwością pomiaru pojemności o min. 20% 
większym w stosunku do pojemności nominalnej, co poszerza znacznie spektrum ich wykorzystania w 
zależności od określonych potrzeb klinicznych, a tym samym obniża koszty ich użytkowania.  
Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia ma być zgodny z opisem zamieszczonym w 
formularzu Wykaz asortymentowo – cenowy Pakietu II. 
 
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki (tak jak dotychczas stosowane w Państwa 
Szpitalu) powinny charakteryzować się barwnym (zielonym, niebieskim, fioletowym itp. - 
nieprzeziernym), kontrastującym, idealnie szczelnym tłokiem, co ułatwia wizualizację i precyzyjną 
podaż leków.  
Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia ma być zgodny z opisem zamieszczonym w 
formularzu Wykaz asortymentowo – cenowy Pakietu II. 
 
3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki (tak jak dotychczas stosowane w Państwa 
Szpitalu) powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na samym wyrobie jak 
również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno 
przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia 
powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza 
 
Poz. 20 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki trzyczęściowe 20ml z nieprzeziernym, 
tłokiem - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia ma być zgodny z opisem zamieszczonym w 
formularzu Wykaz asortymentowo – cenowy Pakietu II. 
 
 



  

Poz. 22 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki trzyczęściowe 20ml do pomp 
infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, takich światowych liderów w ich produkcji jak B/Braun 
/Niemcy/, Becton-Dickinson /USA/ czy Terumo /Japonia/, bez poprzecznego wcięcia na tłoku, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ? 

Wg naszej najlepszej wiedzy wymagane w siwz cyt. „wcięcie w tłoku umożliwiające stabilne 
zamocowanie strzykawki w ramieniu roboczym pompy infuzyjnej” posiadają wyłącznie strzykawki do 
pomp infuzyjnych o dużych pojemnościach t.j. powyżej 50ml, których stabilizacja w pompie musi być 
ze względu na rozmiary dodatkowo uwarunkowana. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

Poz. 22-23 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych 20ml, 50-60ml (tak jak 
dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu), powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę 
własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki (także po wyjęciu z 
opakowania jednostkowego), a także umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pomp 
infuzyjnych wymienionych w siwz.  
Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza 
 
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być wpisane w 
instrukcję użytkowania pomp infuzyjnych używanych w Państwa Szpitalu (prosimy o podanie 
producentów posiadanych przez Państwa pomp infuzyjnych), co zapewnia prawidłowość 
funkcjonowania zarówno strzykawek jak i samych pomp infuzyjnych, gwarantowaną przez 
producenta pomp. 
Odpowiedź: TAK , Zamawiający potwierdza. Pompy infuzyjne: MEDINA S 1, PERFUZOR 
COMPACT 
 
Poz. 26 

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na igłę światowego lidera 
w ich produkcji firmy B/Braun, gdzie igła PP i kompatybilna prowadnica będą pakowane osobno ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia w/w pozycji zapis 
„z prowadnicą), który znalazł się w opisie omyłkowo. 

Poz. 26-29 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do znieczuleń podpajęczynówkowych (tak jak 
dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu) powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z 
wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu 
płynu mózgowo rdzeniowego, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz 
wykonanie procedury.  
Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza 
 
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do znieczuleń podpajęczynówkowych oraz 
kompatybilne z nimi prowadnice powinny posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po 
wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość całkowitą igły podpajęczej o mniej niż 12mm, co 
umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów otyłych - tak jak w igłach dotychczas stosowanych 
w Państwa Szpitalu. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza 
 
Poz. 35 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne (tak jak dotychczas stosowane w Państwa 
Szpitalu), analogicznie do kaniul z poz. 36 powinny posiadać samodomykalny port boczny, wtopione 
min 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komorę zabezpieczoną dodatkowo 
koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka oraz logo lub nazwę 
producenta na samym wyrobie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia ma być zgodny z opisem zamieszczonym w 
formularzu Wykaz asortymentowo – cenowy Pakietu II. 
 
 
 



  

Poz. 37-38 

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane obturatory i korki do kaniul dożylnych ze względu na 
wymaganą pełną kompatybilność powinny być tego samego producenta, co oferowane w poz. 35-36 
kaniule dożylne ? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza 

Poz. 40 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający opisując cyt. „Przyrząd do przetaczania płynów 1 x 
użytku z przepływomierzem” ma na myśli przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu 
(przepływomierzem) o regulacji prędkości w zakresie min. 0-250ml/min i kształcie wygodnej w 
użyciu ząbkowanej tarczy - tak jak np. w tego typu przyrządach światowego lidera w ich produkcji 
firmy B/Braun /Niemcy/. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza 
 
Poz. 44 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kraniki trójdrożne z przedłużaczem 7cm, o objętości 
wypełnienia 0,80ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji 
firmy Becton-Dickinson /USA/ ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 
  

         Zamawiający 

              Wojciech Machelski 


