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EZ.272.003.2022 
Wrocław, dnia 18.05.2022r. 

EZ/349/22 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów 

medycznych: igły, strzykawki, wenflony (sygnatura sprawy: EZ/044/403/22) 
   

  Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, 
że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ: 
 

1. Pytanie 3 
Dotyczy Zadania 14 
„Jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający określając długość drenu dokładnie —>  30cm?  Czy Zamawiający z uwagi na 
zapis SWZ XXIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT - CENA 100%,dopuści dren w zakresie długości 20-30cm co umożliwi 
składanie ofert większej ilości wykonawców i przyczyni się do racjonalnego zarządzania środkami publicznymi?” 
 
Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie: 
 
1) Załącznik Nr 2 do SWZ “Formularz cenowy” Zadanie 14 poz.1 
 
Było: „Igła Hubera 22G** (śr. zew. 0,7mm), 20G** (śr. zew. 0,9mm), 19G** (śr. zew. 1,0mm) długość igły odpowiednio 
20;25;30mm, ze skrzydełkami i poliuretanową przedłużką o długości 30cm. Kolorowa końcówka odpowiada wielkości igły, 
sterylna, pakowana pojedynczo.” 
 
Jest: : „Igła Hubera 22G** (śr. zew. 0,7mm), 20G** (śr. zew. 0,9mm), 19G** (śr. zew. 1,0mm) długość igły odpowiednio 
20;25;30mm, ze skrzydełkami i poliuretanową przedłużką o długości 15-20 cm. Kolorowa końcówka odpowiada wielkości igły, 
sterylna, pakowana pojedynczo.” 
 

2. Pytanie 4 
Dotyczy Zadania 14 
„Czy Zamawiający dopuści przedłużkę wykonaną z PCV?” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i ich nie zmienia. 
 

3. Pytanie 5 
Dotyczy Zadania 14 
„Czy Zamawiający dopuści przedłużkę  o długości 15 cm?” 

Odpowiedź:  Odpowiedź jak w pkt 1 na Pytanie 3. 
 

4. Pytanie 12 
Dotyczy Zadania 6 
„Zadanie 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń Pencil Point dostępne w rozmiarach 25G/90; 26G/90; 
27G/90; 25G/120; 27G/120?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i jej nie zmienia. 
 

5. Pytanie 18 
Dotyczy Zadania 33 
„Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 33  Poz. 2 Igłę do wykonywania blokad 
obwodowych pod kontrolą USG i Stymulatora pokryta warstwą polimerową w całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do 
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stymulatora. Elementy echogeniczne tworzące strukturę składająca się ze znaczników X, co gwarantuje widoczność końcówki 
igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360 o) wokół igły, w 
trzech segementach po 5mm,10mm i 20 mm na pierwszych 2 cm igły. Elastyczny dren do podawania leku zakończony 
złączem LuerLock. Rozmiary: 20G x 100mm, 20x150mm. Sterylna, pakowana pojedynczo?” 

6. Pytanie 19 
Dotyczy Zadania 33 
„Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 33  Poz. 4 Zestaw do znieczulenia 
kombinowanego (Epidural-Spinal) składający się z: igły Tuohy 18G x 88 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii 
końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego; igły do znieczuleń 
podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27 G; systemu blokowania igły do znieczulenia 
podpajęczynówkowego w żądanej pozycji; cewnika ślepo zakończonego z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem 
długości, rozmiar 20G x 100 cm; łącznika zaciskowego; filtra 0.2 μm z systemem mocowania do skóry pacjenta; strzykawki 
LOR 10 ml ?” 

7. Pytanie 20 
Dotyczy Zadania 9 
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł  o długości 180 cm i 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm” 
 

8. Pytanie 21 
Dotyczy Zadania 9 
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł  o długości 180 cm i 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm, długośc ostrza 6 mm, 
średnica ostrza 23G” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i ich nie zmienia - dotyczy Pytań od 18 do 21. 
 

9. Pytanie 37 
Dotyczy Zadania 2 
„Pakiet 2, poz. 1-6 Proszę o dopuszczenie oświadczenia o kompatybilności wydanego przez producenta strzykawek ze 
wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Rozdz. VII pkt 1c) SWZ oraz 
w Zał. Nr 7 do SWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące kompatybilności i jej nie zmienia. 
 

10. Pytanie 38 
Dotyczy Zadania 4 
„Pakiet 4, poz. 1-7 Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem domykanym ręcznie zapobiegającym przypadkowemu 
otwarciu” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i jej nie zmienia. 
 

11. Pytanie 52 
Dotyczy Zadania 12 
„Pakiet 12, poz. 1-8 Proszę o dopuszczenie igieł silikonizowanych zamiast środka natłuszczającego” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i jej nie zmienia. 
 

12. Pytanie 62 
Dotyczy Zadania 32 
„Pakiet 32, poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR” 

13. Pytanie 63 
Dotyczy Zadania 32 
„Pakiet 32, poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniul noworodkowych bez portu bocznego” 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i ich nie zmienia –dotyczy Pytania 62 i 63. 
 

14. Pytanie 74 
Dotyczy Zadania 6 
Prosimy o dopuszczenie igieł do znieczuleń w zestawie z prowadnicą w rozmiarze: 27Gx90cm, 27Gx103cm, 25Gx90cm,  
25Gx103cm pakowanych po 25 szt ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i jej nie zmienia. 
 

15. Pytanie 84 
Dotyczy Zadania 1 
„Zadanie 1, poz. 1-4 czy zamawiający dopuści stożek umieszczony centralnie?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. 
 

16. Pytanie 85 
Dotyczy Zadania 2 
„Zadanie 2, poz. 2-3 Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu 
to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ 
oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 
Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml? Czy zamawiający dopuści strzykawki wpisane do menu pomp 
ASCOR?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Ze względów formalnych i technicznych brak 
możliwości wydzielenia nowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu skalę 
rozszerzoną 50/60 ml. Zamawiający nie wyraża zgody na strzykawki wpisane do menu pomp ASCOR. Zamawiający 
określił powyższą kwestię w Rozdz. VII pkt 1c) SWZ oraz w Zał. Nr 7 do SWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące 
kompatybilności i jej nie zmienia. 
 

17. Pytanie 87 
Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7 
„Prosimy o potwierdzenie, iż zapis swz cyt. „z portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock” odnosi się do elementu 
zabezpieczającego fabrycznie port boczny, a zapis swz cyt. „zakończona hydrofobową membraną hemostatyczną razem z 
koreczkiem luer-lock” odnosi się do elementu zabezpieczającego fabrycznie ujście kaniuli dożylnej.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym” 
cyt. „z portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock” odnosi się do elementu zabezpieczającego fabrycznie port 
boczny, a zapis SWZ cyt. „zakończona hydrofobową membraną hemostatyczną razem z koreczkiem luer-lock” odnosi 
się do elementu zabezpieczającego fabrycznie ujście kaniuli dożylnej. 
 

18. Pytanie 88 
Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7 
„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dożylne z portem i zintegrowanym koreczkiem luer, oznaczonym 
kolorystycznie w celu łatwej identyfikacji rozmiaru oraz dodatkowo oznaczonym logo producenta, spełniające przy tym 
wszelkie pozostałe wymogi swz”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. 
 

19. Pytanie 89 
Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7 
„Prosimy o doprecyzowanie, czy koreczki luer-lock, będące fabrycznym wyposażeniem, każdej kaniuli dożylnej, a będące 
dodatkowym zabezpieczeniem ujścia kaniuli, ze względu na wymogi ich aseptycznego użytkowania, powinny posiadać trzpień 
wewnętrzny położony poniżej własnej krawędzi ?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia. Zgodnie  
z Rozdz. III pkt 5 SWZ opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum 
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techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie 
cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów). 
 

20. Pytanie 90 
Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7 
„Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane 
pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać jakiekolwiek oznaczenie na samym wyrobie (np. logo producenta , 
nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy lub inne wskazane przez Zamawiającego dane), pozwalające na ich jednoznaczną 
identyfikację po wyjęciu z opakowania indywidualnego i użyciu klinicznym np. w przypadku wystąpienia incydentu 
medycznego i związanych z tym obowiązujących procedur prawnych ?”  
 
Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia. Zgodnie  
z Rozdz. III pkt 5 SWZ opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum 
techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie 
cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów). 
 

21. Pytanie 91 
Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7 
„Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek 
oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami ISO, ułatwiającym 
natychmiastową identyfikację rozmiaru ?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia. Zgodnie  
z Rozdz. III pkt 5 SWZ opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum 
techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie 
cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów). 
 

22. Pytanie 92 
Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7 
„Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne w przedmiotowym zadaniu, to kaniule typu bezpiecznego, 
zabezpieczające personel przed zranieniami, a tym samym wypełniające, obowiązujące, w tym zakresie dyrektywy 
europejskie, spełniające, przy tym wszelkie wymogi swz.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia. Nie są to 
kaniule typu bezpiecznego, wypełniające obowiązujące, w tym zakresie dyrektywy europejskie. 
 

23. Pytanie 93 
Dotyczy Zadania 6 poz. 1 
„Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis swz cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą” oznacza wymóg zaoferowania igieł 
o średnicach 24, 25, 26, 27G do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, czy możliwość zaoferowania  igieł w dowolnym 
rozmiarze z przedziału średnic od 24G do 27G w ilości minimum trzech średnic, spełniających przy tym wszelkie pozostałe 
wymogi swz ?” 
 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym” cyt. „24-27**G dł. Od 50-
120mm z prowadnicą**” oznacza wymóg zaoferowania igieł o średnicach 24G, 25G, 26G, 27G do dowolnego wyboru 
przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem pod tabelą w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy określonym przez 
Zamawiającego tj.: **Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego 
zamówienia. 
 

24. Pytanie 94  
Dotyczy Zadania 6 poz. 1 
„Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis swz cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą” oznacza wymóg zaoferowania igieł 
w oferowanych minimum trzech długościach z podanego w swz przedziału „50-120mm” do dowolnego wyboru przez 
Zamawiającego, spełniających przy tym wszelkie pozostałe wymogi swz ?” 
 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym” cyt. „24-27**G dł. Od 50-
120mm z prowadnicą**” oznacza wymóg zaoferowania igieł z podanego w SWZ przedziału „50-120mm” do dowolnego 
wyboru przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem pod tabelą w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy określonym przez 
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Zamawiającego tj.: **Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego 
zamówienia. 
 

25. Pytanie 95 
Dotyczy Zadania 6 poz. 1 
„Prosimy o potwierdzenie, iż zapis swz cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą”, oznacza wymóg zaoferowania igieł, 
pakowanych wraz z prowadnicą w jednym wspólnym opakowaniu.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym” cyt. 
„24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą**”, oznacza wymóg zaoferowania igieł, pakowanych wraz z prowadnicą  
w jednym wspólnym opakowaniu. 
 

26. Pytanie 96 
Dotyczy Zadania 6 poz. 1 
„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igłę PencilPoint w rozmiarze średnicy 22G, zamiast rozmiaru 24G w jednym 
rozmiarze długości (standardowa długość 90mm), spełniającą wszelkie pozostałe wymogi swz.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i jej nie zmienia. 
 

27. Pytanie 97 
Dotyczy Zadania 19 poz. 1 
„Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis swz cyt. „18-22G**x 40 i 90**mm” oznacza wymóg zaoferowania igieł o średnicach 18, 
19, 20, 21 i 22G do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, czy możliwość zaoferowania  igieł w dowolnym rozmiarze z 
przedziału średnic od 18G do 22G w ilości minimum czterech średnic, spełniających przy tym wszelkie pozostałe wymogi swz 
?” 
 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym” cyt. „18-22G**x 40 i 90**mm” 
oznacza wymóg zaoferowania igieł o średnicach 18G, 19G, 20G, 21G i 22G do dowolnego wyboru przez 
Zamawiającego, zgodnie z zapisem pod tabelą w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy określonym przez 
Zamawiającego tj.: **Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego 
zamówienia. 
 

28. Pytanie 98 
Dotyczy Zadania 19 poz. 1 
„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły o długościach +/- 2mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. 
 

29. Pytanie 99 
Dotyczy Zadania 33 poz. 1 
„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do blokad obwodowych pod kontrolą USG i stymulatora z 
równoważnymi elementami echogenicznymi tworzącymi strukturę składającą się ze znaczników X, gwarantujących 
widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie  
( 360 o) wokół igły, w trzech segmentach po 5mm, 10mm i 20mm na pierwszych 2 cm igły, z pokrytą warstwą polimerową w 
całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do stymulatora oraz elastycznym dren do podawania leku zakończonym złączem 
Luer-Lock w rozmiarach: 22G x 50mm, 22G x 80mm, zapewniających prawidłowe wykonanie procedury, sterylne, pakowane 
pojedynczo - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. 
 

30. Pytanie 100 
Dotyczy Zadania 33 poz. 2 
„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do blokad obwodowych pod kontrolą USG i stymulatora z 
równoważnymi elementami echogenicznymi tworzącymi strukturę składającą się ze znaczników X, gwarantujących 
widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie  
( 360 o) wokół igły, w trzech segmentach po 5mm, 10mm i 20mm na pierwszych 2 cm igły, z pokrytą warstwą polimerową w 
całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do stymulatora oraz elastycznym dren do podawania leku zakończonym złączem 
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Luer-Lock w rozmiarach: 20G x 100mm, 20G x 150mm, zapewniających prawidłowe wykonanie procedury, sterylne, 
pakowane pojedynczo - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz 
cenowy i jej nie zmienia. 
 

31. Pytanie 101 
Dotyczy Zadania 33 poz. 4 
„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do znieczulenia kombinowanego o następującym 
składzie: igły Tuohy 18G x 88 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego 
ustawienia igły do znieczulenia podpajęczynówkowego; igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką 
w kształcie ostrołuku (PencilPoint) w rozmiarze 27 G; system blokowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w 
żądanej pozycji; cewnik ślepo zakończony z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem długości - rozmiar 20Gx100 cm; 
łącznik zaciskowy; filtr 0.2 μm, strzykawka LOR 10 ml - dodatkowo z systemem mocowania do skóry pacjenta - europejskiego 
lidera w produkcji tego typu igieł.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. 
 
 
Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie: 
 

1) Załącznik Nr 2 do SWZ “Formularz cenowy” Zadanie 29 poz.1 
 

Było: „Igła MOTYLEK 21-23G** śr. od 0,6-08**, sterylna, pakowana pojedynczo.” 
 
Jest: „Igła MOTYLEK 21-23G** śr. od 0,6-0,8**, sterylna, pakowana pojedynczo.” 

 
 
 
Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę 
należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby 
być realizowany. 
 
 
 
Załącznik:  
 

1. Formularz cenowy – Po modyfikacji II 
 

 


