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Katowice, dnia 19.02.2018r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   kkaanniiuull  ddoożżyyllnnyycchh  ii  uuddoowwyycchh..                

 Nr sprawy:  ZP – 18 – 015 UN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
 
Dotyczy Pakietu Nr 1 
 
Pytanie 1) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści kaniule w następujących rozmiarach, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ: 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm, 20G dł. 32mm; 18G dł. 45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł. 45mm; 
14G dł. 45mm? .Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający żąda. Zamawiający żąda kaniul dożylnych jałowych 
zgodnie z opisem we wszystkich wyszczególnionych rozmiarach.  
 
Pytanie 2) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści: kaniule bezpieczne, w następujących rozmiarach, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ:  24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm, 20G dł. 32mm; 18G dł. 45mm; 17G dł. 45mm; 16G 
dł. 45mm; 14G dł. 45mm? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający żąda kaniul dożylnych bezpiecznych 
zgodnie z opisem we wszystkich wyszczególnionych rozmiarach.  

Pytanie 3) Czy Zamawiający w pozycji 1-2 oczekuje, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie 
pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego? 
Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.  

 Pytanie 4) Dotyczy kryterium oceny dla pakietu nr 1 – Czy Zamawiający dokona zmiany kryterium oceny 
i przyzna 40 pkt kaniulom z min. 3 paskami kontrastującymi i 0 pkt poniżej 3 pasków?  W formularzu 
asortymentowo-cenowym Zamawiający podkreślił, że ,,kaniula musi posiadać wtopione 3 paski widoczne 
w RTG..’’, jako warunek konieczny, dlatego późniejsza ocena jakości takich kaniul i przyznanie im 0 pkt jest 
niezrozumiała. Dodatkowo warto zauważyć, że to nie ilość  pasków gwarantuje dobrą widoczność  w RTG, 
a stężenie materiału z jakiego są wykonane dlatego ocena jakości tego parametru powinna opierać się nie na 
ilości samych pasków a ich widoczności? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający dla Pakietu nr 1 
w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ, dokładnie opisał sposób oceny przedmiotu zamówienia i ilość przyznanych 
punktów za kryterium JAKOŚĆ 
 
Pytanie 5) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o następujących parametrach : Kaniula dożylna  
wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Kaniula wyposażona w 4 paski RTG 
inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, 
samodomykający się korek portu bocznego typu "click",  ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na 
koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące rozmiary 
i przepływy : 24G (0,7)/19mm przepływ 20ml/min, 22G (0,9)/25mm przepływ 36ml/min, 20G (1,1)/32mm 
przepływ 60ml/min, 18G (1,3)/45mm przepływ 90ml/min, 17G (1,5)/45 przepływ 125ml/min, 16G (1,7)/45mm 
przepływ 180ml/min, 14G (2,1)/45 przepływ 270ml/min? Odp. Zamawiający dokładnie określił swoje 
wymagania w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej o następujących 
parametrach : Kaniula dożylna  bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. 
Zabezpieczenie przed zakłuciem musi zakrywać szczelnie całe światło igły, nie pozostawiając żadnych szczelin 
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w celu ochrony przed zachlapaniem krwią.  Kaniula wyposażona w 2 szerokie paski RTG inkorporowane w 
materiał cewnika (pokrywające 80% powierzchni cewnika), port boczny wyposażony w teflonowa zastawkę 
do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Logo 
producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące 
rozmiary i przepływy : 22G (0,9)/25mm przepływ 36ml/min, 20G (1,1)/32mm przepływ 60ml/min, 
18G/45/33mm przepływ 90ml/min, 17G (1,5)/45mm przepływ 125ml/min, G16 (1,7)/45mm przepływ 
180ml/min, G14 (2,1)/45mm przepływ 270ml/min? Odp. Zamawiający dokładnie określił swoje oczekiwania 
w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 7) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z 2 paskami widocznymi 
w promieniach RTG o powierzchni odpowiadającej powierzchni 3 pasków? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 8) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 , 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 16G i 14G o długości 
45 mm zamiast 50mm? Odp. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 10) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji  z pakietu. Pozwoli 
to Państwu uzyskać większą liczbę ofert korzystnych pod względem jakości asortymentu i ceny?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 11) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 20G tylko w jednym 
rozmiarze, tj. dł. 32 mm? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 12) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1,2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 20G tylko w jednym 
rozmiarze, tj. dł. 33 mm? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2. Proszę o dopuszczenie kaniuli z 4 paskami widocznymi w RTG?  
Odp. Zamawiający dla Pakietu nr 1 w Rozdziale XIII pkt 2 SIWZ , dokładnie opisał sposób oceny przedmiotu 
zamówienia i ilość przyznanych punktów za kryterium JAKOŚĆ. 
 
Pytanie 14) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z zastawką 
antyzwrotną, która pełni tę samą funkcję co filtr hydrofobowy? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

 

                    

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek 

 

                


