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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 5/2016 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego w Krakowie wyborów medycznych i innego sprzętu medycznego. 
 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 1, Dotyczy Części nr 2 poz. 2  
Zwracamy się z prośba o odstąpienie do wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z 
ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika.  
Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi 
standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. 
Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku 
numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma 
żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu 
zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta, co utrudnia innym Wykonawcom 
złożenie oferty. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie 
Wykonawców na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie 
znacznie tańszej ceny.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. 
 
Treść pytania 
„Pytanie nr 2, dotyczy Części nr 2 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie cewników Foley w podwójnym opakowaniu – opakowanie wewnętrzne folia-
folia, zewnętrzne folia-papier. Pozostałe parametry bez zmian.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści cewniki Foley w takim opakowaniu. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 3, dotyczy Części nr 2 poz. 8  
 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml z możliwością wypełnienia do 2,5 ml? 
Pozostałe parametry bez zmian.” 
 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 4, dotyczy Części nr 2 poz. 12 
 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp 50 ml posiadające tłoczek elastomerowy z podwójnym 
uszczelnieniem gwarantującym szczelność o szerokości  8,3 mm (a w samym środku 12,1 mm). Takie 
rozwiązanie jest duże lepsze od pojedynczego oringu i uniemożliwia wyciekanie płynu ze strzykawki. 
Strzykawki produkowana jest zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN lSO 7886-1, PN-EN lSO 7886-2 
oraz PN-EN 1707, są kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich producentów tych urządzeń.” 
 
Odpowiedź:  
Tak. 
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Treść pytania: 
„Pytanie nr 5, dotyczy  Części nr 2 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 
ml? Pojemność nominalna strzykawki  do pomp infuzyjnych to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze 
strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą 
pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej 
informacji często podaje się  pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność 
wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).” 
 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 6, dotyczy Części nr 2 poz. 19 
 Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się 
powyżej krawędzi koreczka? Nadmieniamy, że na rynku medycznym od lat producenci wytwarzają w 
standardzie koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Zarówno koreczek z trzpieniem 
powyżej jak i poniżej krawędzi spełnia tą samą funkcję. Nie ma więc żadnego uzasadnienia 
medycznego, aby Zamawiający nie dopuścił koreczka z trzpieniem powyżej jego krawędzi.” 
 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 7, dotyczy Części nr 2 poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu 2 litrowe, sterylne, posiadające podziałkę co 100 ml, 
zawór opóźniający z przyciskiem umożliwiający opróżnianie jedną ręką dla szybkiego łatwego 
opróżniania worka, bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu zapobiegające przypadkowym 
zakłuciom, co zwiększa bezpieczeństwo personelu, napowietrzana komora kroplowa z zaworem 
zwrotnym zapobiegającym cofaniu się moczu, worki posiadają podwójny wieszak – hak i taśmę, co 
zapewnia dodatkowe zabezpieczenie wypełnionego worka, dren o długości 120 cm zakończony 
łącznikiem schodkowym, który zapewnia zgodność ze wszystkimi popularnymi typami cewników 
urologicznych, tylna biała ścianka worka ułatwiaj wizualizację moczu, może być stosowany do 7-
dniowej zbiórki moczu?” 
 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 9, dotyczy Części nr 2 poz. 41  
Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne z mankietem o standardowej przenikalności gazów 
anestetycznych, spełniających wszystkie normy wymagane przez ustawę? Prosimy również o 
odstąpienie od wymogu dołączenia badań klinicznych. Wymóg ten wyklucza możliwość  zaoferowania 
dobrej jakości rurek tracheotomijnych z mankietem polskiego producenta oraz narusza zasady 
równego traktowania oferentów.” 
 
 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 10, dotyczy Części nr 2 poz. 43 
Prosimy o  dopuszczenie strzykawek tuberkulinowych z igła 0,5 x 16 mm. Pozostałe parametry bez 
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zmian.” 
 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 11, dotyczy Części nr 2 poz. 46 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton z kolorystycznym oznaczeniem rozmiarów, lejkowatym 
łącznikiem, w rozmiarach CH6-24 o długości 40 cm, posiadające dwa naprzemianległe otwory?” 
 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 12, dotyczy Części nr 3  poz. 4 
 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach po  80szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań – 2 625 op. po 80 szt.?” 
 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 13, dotyczy Części nr 3 poz. 7 
 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednorazowej nerki medyczne o poj. 700 ml za 1 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem ilości  - 3 000 szt.?” 
 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 14, dotyczy Części nr 3 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści nerki medyczne dla dorosłych 20 cm?” 
 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 15, dotyczy Części nr 4 poz. 3 
Czy Zamawiający fartuch flizelinowy z mankietem jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim” 
 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 18, dotyczy Część nr 5 poz. 4 
 Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe, pasujące na obie dłonie, z rolowanym 
mankietem, o grubości ścianki palca 0,11 +- 0,01mm,  o poziomie AQL 1,5, zgodne z normą EN 455 
oraz EN 374 pakowane po 100 szt., oznaczone jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej 
kat. III? Prosimy o odstąpienie od wymogu dopuszczenia rękawic do kontaktu z żywnością.” 
 
Odpowiedź:  
Nie. 
 


