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WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego ogólnego zastosowania Pakiet nr 5 

dla SPZOZ Krotoszyn „  
 Nr sprawy: DG/1/33/17 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   

 

I. Zapytania do  Formularza cenowego: 

 

1. Pytanie: 

Dotyczy Pakiet 5 IGŁY MOTYLEK, VENFLONY, poz. 4: 

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy kaniula dotętnicza może być wykonana z biokomaptybilnego 

poliuretanu? Kaniula ta jest: sterylna, jednorazowego użytku, nietoksyczna, wolna od ftalanów z widoczną datą 

ważności, do tętnic obwodowych, technika wprowadzenia jak venflon, zawór odcinający typu FloSwitch 

zapobiegający wypływowi zwrotnemu, skrzydełka ułatwiające zamocowanie cewnika, końcówka cewnika 

gładko przylegająca do igły prowadzącej, napisy w języku polskim, opakowanie zewnętrzne kaniuli 

uniemożliwiające przypadkowe rozdarcie (Tyveck), 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Pytanie: 

Dotyczy Pakiet nr 5 - IGŁY MOTYLEK, VENFLONY, poz. 5: 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy zaproponowane poniżej parametry kaniul dożylnych spełniają 

wymagania Zamawiającego?  

Kaniula dożylna z portem bocznym i skrzydełkami z otworami umożliwiającymi przyszycie kaniuli do skóry, 

skrzydełka i korek portu w kolorze rozmiaru, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, ze znacznikami w 

RTG -  6 pasków kontrastujących, zakończenie kaniuli w kształcie litery V, filtr hydrofobowy, przezroczysta 

komora kontrolna potwierdzająca prawidłowość wkłucia, na opakowaniu jednostkowym informacje dotyczące: 

materiału z jakiego zostały wykonane, rozmiar kaniuli (średnica i długość), przepływ, nazwa producenta, data 

ważności, rozmiary: Kaniule dożylne w kolorach zgodnych z wymogami ISO odpowiednie dla rozmiaru kaniuli 

(w zależności od potrzeb Zamawiającego): 

- G14, 2,0 mm x 45 mm, 

- G16, 1,7 mm x 45 mm, 

- G17, 1,5 mm x 45 mm, 

- G18, 1,3 mm x 45 mm, 

- G18, 1,3 mm x 32 mm, 

- G20, 1.1 mm x 32 mm, 

- G20, 1.1 mm x 25 mm, 

- G22, 0,9 mm x 25 mm, 

Opisane w SIWZ wymogi są wzajemnie sprzeczne, nie wskazujące jednoznacznego stanowiska Zamawiającego 

wobec oczekiwanych wartości kaniul dożylnych.. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

3. Pytanie: 

Dotyczy Pakiet nr 5 - IGŁY MOTYLEK, VENFLONY, poz. 6: 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy zaproponowane poniżej parametry kaniul dożylnych spełniają 

wymagania Zamawiającego?  

Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym i skrzydełkami z otworami umożliwiającymi przyszycie kaniuli 

do skóry, skrzydełka i korek portu w kolorze rozmiaru, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, ze 

znacznikami w RTG -  6 pasków kontrastujących, zakończenie kaniuli w kształcie litery V, filtr hydrofobowy, 

przezroczysta komora kontrolna potwierdzająca prawidłowość wkłucia, na opakowaniu jednostkowym 

informacje dotyczące: materiału z jakiego zostały wykonane, rozmiar kaniuli (średnica i długość), przepływ, 

nazwa producenta, data ważności, rozmiary: Kaniule dożylne w kolorach zgodnych z wymogami ISO 

odpowiednie dla rozmiaru kaniuli (w zależności od potrzeb Zamawiającego): 

- G14, 2,0 mm x 45 mm, 

- G16, 1,7 mm x 45 mm, 

- G17, 1,5 mm x 45 mm, 

- G18, 1,3 mm x 45 mm, 

- G18, 1,3 mm x 32 mm, 

- G20, 1.1 mm x 32 mm, 

- G20, 1.1 mm x 25 mm, 

- G22, 0,9 mm x 25 mm, 

Opisane w SIWZ wymogi są wzajemnie sprzeczne nie dające jednoznacznego stanowiska Zamawiającego 

wobec oczekiwanych kaniul dożylnych.. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

4. Pytanie: 

Dotyczy Pakiet nr 5 - IGŁY MOTYLEK, VENFLONY, poz. 5: 

Zwracamy się do Zamawiającego możliwość złożenia oferty na kaniulę dożylna o podanych poniżej 

parametrach: 

Kaniula dożylna z portem bocznym i skrzydełkami z otworami umożliwiającymi przyszycie kaniuli do skóry, 

skrzydełka i korek portu w kolorze rozmiaru, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, ze znacznikami w 

RTG -  6 pasków kontrastujących, zakończenie kaniuli w kształcie litery V, filtr hydrofobowy, przezroczysta 

komora kontrolna potwierdzająca prawidłowość wkłucia, na opakowaniu jednostkowym informacje dotyczące: 

materiału z jakiego zostały wykonane, rozmiar kaniuli (średnica i długość), przepływ, nazwa producenta, data 

ważności, rozmiary: Kaniule dożylne w kolorach zgodnych z wymogami ISO odpowiednie dla rozmiaru kaniuli 

(w zależności od potrzeb Zamawiającego): 

- G24, 0,7 mm x 19 mm, 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

5. Pytanie: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 5, pozycji 6 i 7, co pozwoli na wzięcie udziału w 

postępowaniu większej liczbie wykonawców i zaoferowanie wysokiej jakości kaniul w korzystnej cenie ?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

6. Pytanie: 

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści: Kaniule żylne wykonane z poliuretanu z 3 dobrze widocznymi paskami 

kontrastującymi w RTG, z dodatkowym  portem zamykanym standardowo, nazwa producenta na opakowaniu 
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jednostkowym kaniuli, koreczek posiadający trzpień powyżej krawędzi korka, hydrofobowy filtr gwarantujący 

wysokie bezpieczeństwo, oznaczenie kolorami, rozmiary:  

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min 

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min 

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min 

• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min  ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

7. Pytanie: 

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści: Kaniula bezpieczna dożylna z portem zamykanym standardowo, z 

automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni 

zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po 

wycofaniu igły, wykonana z poliuretanu, z 3 dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w RTG, nazwa 

producenta na opakowaniu jednostkowym kaniuli, koreczek posiadający trzpień powyżej krawędzi korka, 

hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo, oznaczenie kolorami, rozmiary:  

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min 

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min 

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min 

• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min  ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

8. Pytanie: 

dotyczy poz. 7 - Czy Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni 

zabezpieczało operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu 

igły ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

9. Pytanie: 

Pakiet nr 5, poz. 4 

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

10. Pytanie: 

Pakiet nr 5, poz. 5 

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
11. Pytanie: 

Pakiet nr 5, poz. 5 

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z teflonu FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
12. Pytanie 

Pakiet nr 5, poz. 6 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul: 
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Kaniula żylna  wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG.  

Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się 

bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na 

opakowaniu jednostkowym oraz handlowym, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Koreczek posiadający 

trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, dzięki wystającemu trzpieniowi łatwiej jest 

naprowadzić koreczek na gwint. Zastawka bezzwrotna gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymująca 

wypływ krwi poza kaniulę. Oznaczenie kolorami odpowiadającymi rozmiarowi. 

Rozmiary: 

 
Kolor Rozmiar kaniuli (GAUGE) Rozmiar cewnika w mm 

Pomarańczowy 14 G 2,20 x 45 

Szary 16 G 1,70 x 45 

Biały 17 G 1,50 x 45 

Zielony 18 G 1,20 x 45 

Różowy 20 G 1,00 x 32 

Niebieski 22 G 0,80 x 25 

 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
13. Pytanie 

Pakiet nr 5, poz. 8 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul: 

Kaniula żylna  wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG.  

Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się 

bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na 

opakowaniu jednostkowym oraz handlowym, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Koreczek posiadający 

trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, dzięki wystającemu trzpieniowi łatwiej jest 

naprowadzić koreczek na gwint. Zastawka bezzwrotna gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymująca 

wypływ krwi poza kaniulę. Oznaczenie kolorami odpowiadającymi rozmiarowi. 

Rozmiary: 24G (0,7 x 19). 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
14. Pytanie 

Pakiet nr 5, poz. 7 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul: 

Bezpieczna kaniula żylna  wykonana z poliuretanu  z czterema wtopionymi paskami kontrastującymi w 

promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny plastikowy zatrzask samozakładający się po 

wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu.  Port do 

dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem. Port umiejscowiony symetrycznie w stosunku do 

skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego co  minimalizuje 

ryzyko infekcji oraz  otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury 

kaniulacji. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, dzięki 

wystającemu trzpieniowi łatwiej jest naprowadzić koreczek na gwint. Zastawka bezzwrotna gwarantująca 

wysokie bezpieczeństwo zatrzymująca wypływ krwi poza kaniulę. Oznaczenie kolorami odpowiadającymi 

rozmiarowi.. Logo producenta na skrzydełkach kaniuli. Nazwa na opakowaniu jednostkowym i zwrotnym. 

Rozmiary:14G (2,0x45), 16G (1,7x45), 17G (1,5x45), 18G (1,2x45), 20G (1,0x32), 22G (0,8x25). 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
15. Pytanie 

Pakiet 5 Poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korków Luer-Lock pakowanych a’100 szt.                     
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

16. Pytanie 

Pakiet 5 Poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje kaniuli  dotętniczej  z   nieinwazyjnym 

systemem mocowania z  dodatkowym  mocowaniem  do prowadzenia linii. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 

 

17. Pytanie 

Pakiet 5 Poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kaniula ma posiadać 3 wskaźniki położenia 

otwarty/zamknięty: wyczuwalny poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF, 

słyszalny (kliknięcie po przesunięciu przełącznika) i optyczny; czarne paski/znaczki w pozycji ON? 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – formularz cenowy – załącznik nr 2 – pakiet nr 5 (pod 

tabelą). 

 
18. Pytanie 

Pakiet 5 Poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kaniul dziecięcych bez pasków radiocieniujących? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

 
19. Pytanie 

Pakiet 5 Poz. 5-7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pakowanych w sztywne opakowanie zabezpieczające 

przed utratą jałowości 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

 

II Zapytania do SIWZ 
20. Pytanie: 

Dotyczy Rozdziału XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

Pakiet nr 5 – igły motylek, venflony  

- łatwość wkłucia, ostrość końcówki 0 – 35 pkt.  

- łatwość domykania korka 0 – 30 pkt.  

- szczelność 0 – 35 pkt. 

 

a) Zwracany się z pytaniem o wyjaśnienie opisu (łatwość wkłucia, ostrość końcówki 0 – 35 pkt.): 

- czy łatwość wkłucia to zakres kąta wkłucia między 5 a 30 stopni?. 

- czy ostrość igły będzie oceniana jako: siła penetracji i siła separacji zgodna z ISO. 

a. Zwracany się z pytaniem o wyjaśnienie opisu (łatwość domykania korka 0 – 30 pkt.), 

- jak Zamawiający oceni łatwość domykania skoro dopuszcza rozwiązanie z portem 

samodomykającym i tradycyjnym, który otrzyma maksymalna ilość punktów?. 

b. Zwracany się z pytaniem o wyjaśnienie opisu (szczelność 0 – 35 pkt.). 
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- czy wystarczające będzie spełnienie normy spełniającej jednolity standard ISO 594-2 

wykorzystujących standard połączeń Luer-Lock  – Część 2: Połączenia blokowane (Luer 

Lock). 

Odpowiedź:  Ocena jakości będzie stwierdzona na podstawie próbek dostarczonych przez oferentów podczas 

ich praktycznego użytkowania przez wykwalifikowany personel medyczny.  

 

 

 

 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć 

przy sporządzaniu oferty.   

 

 
       Z poważaniem 

          

        

                                                                                                                             
                                                                                                                           

                                                                   

 

  

 

 

 

 

Krotoszyn, dnia  11.10.2017r.   
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