
        Sandomierz 07.07.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak 

PN/17/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazo-
wych wyrobów medycznych, znak PN/17/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 05.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet XXXX: Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że podane w 
SIWZ parametry kaniul dożylnych odpowiadają tylko jednemu producen-
towi tj. firmie B. Braun i jej kaniuli Vasofix Safety i nie mają odpowiednika, 
co absolutnie uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej (zwłaszcza fakt 
opisania skrzydełek umieszczonych centralnie i kolor skrzydełek w kolorze 
identyfikującym rozmiar kaniuli). Wnosimy zatem odstąpienie od tych wy-
mogów. 
2. Pakiet XXXX: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej, 
bezpiecznej, z portem bocznym umieszczonym w osi skrzydełek, ale nie 
idealnie centralnie w osi, wykonaną z poliuretanu, wyposażoną w plastiko-
wy zatrzask, uruchamiany zaraz po użyciu, z zastawką antyzwrotną, która 
pełni tą samą funkcję co filtr hydrofobowy, 4 paski widoczne w RTG, me-
chanizm utrudniający samoczynne otwarcie się koreczka portu bocznego, 
igła z tylnym szlifem ostrza, łagodnie zwężający się koniec kaniuli, oznacze-
nie przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiary: 16G 1,7x45mm 
przepływ 200ml/min., 18G 1,2x45mm przepływ 100ml/min., 20G 
1,0x32mm przepływ 64ml/min., 22G 0,8x25mm przepływ 38ml/min., 24G 
0,7x19mm przepływ 22ml/min.  
3. Pakiet XXXX: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej, 
bezpiecznej, z portem bocznym umieszczonym w osi skrzydełek, ale nie 
idealnie centralnie w osi, wykonaną z PTFE (podwójnie czyszczonego teflo-
nu), wyposażoną w plastikowy zatrzask, uruchamiany zaraz po użyciu, z 
filtrem hydrofobowym, 4 paski widoczne w RTG, samodomykający się ko-
rek portu bocznego, typu klik, igła z tylnym szlifem ostrza, łagodnie zwęża-



jący się koniec kaniuli, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostko-
wym. 
4. Pakiet XXXX: Zwraca się z prośba o dopuszczenie kaniuli dożylnej, bez-
piecznej, z portem bocznym umieszczonym w osi skrzydełek, ale nie ideal-
nie centralnie w osi, wykonaną z poliuretanu wyposażoną w plastikowy za-
trzask, uruchamiany zaraz po użyciu, z filtrem hydrofobowym, 3 paski wi-
doczne w RTG, samodomykający się korek portu bocznego, typu klik, igła z 
tylnym szlifem ostrza, łagodnie zwężający się koniec kaniuli, oznaczenie 
przepływu na opakowaniu jednostkowym. 
5. Pakiet XXXX: Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniul w rozmiarach 
i o przepływach: 16G 1,80x45mm przepływ 200ml/min., 18G 1,30x45mm 
przepływ 85ml/min., 20G 1,1x32/33mm przepływ 55ml/min., 22G 
0,90x25mm przepływ 33ml/min., 24G 0,7x19mm przepływ 19ml/min. 
6. Pakiet XXXXII: Czy Zamawiający dopuści tylko rozmiary: 4, 6, 8 i odstąpi 
od rozmiaru 5? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.07.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 05.07.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający informuje, że nie podziela stanowiska Wykonawcy jakoby 
opis kaniul wskazywał na konkretny produkt, ponieważ według wiedzy 
Zamawiającego istnieje minimum dwóch producentów oferujących kaniule 
zgodne z wymogami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Za-
mówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. Zamawiający w żaden sposób nie 
jest w stanie odnieść się do prośby o odstąpienie, gdyż Wykonawca nie 
wskazał w pytaniu, w zakresie których konkretnie wymogów Zamawiający 
miałby dokonać odstąpienia. Natomiast wskazanie przez Wykonawcę pa-
rametru dotyczącego: skrzydełek umieszczonych centralnie oraz koloru 
skrzydełek w kolorze identyfikujących rozmiar kaniuli, jakoby uniemożli-
wiającego złożenie oferty nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym, 
ponieważ są to parametry podlegające ocenie, które w żaden sposób nie 
wpływają na możliwość bądź brak możliwości złożenia oferty.  
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wyma-
gań określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 


