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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 dożylne jałowe wykonane z FEP w rozmiarze: 
24 G dł. 19 mm;  22G dł. 25 mm;  20G dł. 32 mm;  20G dł. 32 mm;  18G dł. 45 mm;  17G dł. 45 mm;  16G dł. 45 
mm;  14G dł. 45 mm.  
Kaniule posiadają zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi w miejscu filtra hydrofobowego, 2 paski widoczne 
w RTG, opakowanie blister, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? .Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.  Zamawiający 
żąda kaniul dożylnych jałowych zgodnie z opisem we wszystkich wyszczególnionych rozmiarach . 
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 2) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści kaniule dożylne bezpieczne, wykonane z FEP w rozmiarze 
24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm;  20G dł. 32 mm; 20G dł. 32mm;  18G dł. 45mm;  ;  17G dł. 45 mm;  16G dł. 
45mm;  14G dł. 45mm. 
Kaniule posiadają zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi w miejscu filtra hydrofobowego, 2 paski widoczne 
w RTG, opakowanie blister, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający 
żąda kaniul dożylnych bezpiecznych zgodnie z opisem we wszystkich wyszczególnionych rozm iarach. 
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 3) Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i nr 2 poprzez zapis: „Kaniula musi posiadać wtopione 3 paski 
widoczne w RTG (potwierdzone w karcie charakterystyki producenta)” ma na myśli minimalną ilość pasków, 
którą oferent może zaoferować? Odp. Tak. 

 Pytanie 4) Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres 
poczty elektronicznej w formie pliku PDF? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 5) Czy w zakresie Pakietu nr 2  Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek 
na 3 szt. wybranego rozmiaru? Odp. Tak. Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2, na potwierdzenie 
wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga po jednej próbce cewnika do 
tętnicy udowej w rozmiarze: 18G/8cm; 18G/12cm; 18G/16cm. 
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