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LAS-162/1-PN/40-2020       Rybnik, dnia 08.07.2020 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych, w tym kaniul i strzykaw ek  
(zamówienie nr LAS-162-PN/40-2020) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 17.06.2020 r., nr 2020/S 116-281169 

  

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1:  „Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 1 dopuści strzykawkę 3 częściowa 

10 ml z zawartością 3ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl, zabezpieczenie złącza Luer-Lock 
strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości 
wypełnienia NaCl. Oznakowanie zawartości i pojemności w formie piktogramów na 
strzykawce, dodatkowo ma posiadać posiada kod kolorystyczny (niebieski-strzykawka 
zewnętrznie niesterylna). Pakowana w opakowanie ochronne foliowe. Przeznaczona tylko do 
przepłukiwania.” 

Pytanie 2:  „Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści strzykawkę 3 częściowa 
10 ml z zawartością 5ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl, zabezpieczenie złącza Luer-Lock 
strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości 
wypełnienia NaCl. Oznakowanie zawartości i pojemności w formie piktogramów na 
strzykawce, dodatkowo ma posiadać kod kolorystyczny (niebieski-strzykawka zewnętrznie 
niesterylna). Pakowana w opakowanie ochronne foliowe. Przeznaczona tylko do 
przepłukiwania.” 

Pytanie 3:  „Pakiet nr 2 poz. 3 Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycja 3 dopuści strzykawkę 3 częściowa 
10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl, zabezpieczenie złącza Luer-Lock 
strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości 
wypełnienia NaCl. Oznakowanie zawartości i pojemności w formie piktogramów na 
strzykawce, dodatkowo ma posiadać kod kolorystyczny (niebieski-strzykawka zewnętrznie 
niesterylna). Pakowana w opakowanie ochronne foliowe. Przeznaczona tylko do 
przepłukiwania.” 

Odpowied ź 1-3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego w tym 
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zaoferowanie asortymentu w klasie wyrobu medycznego  zgodnej z wymaganiami opisanymi w 
formularzu cenowym. W przypadku zaoferowania asorty mentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  
 
uwaga: pytania od nr 4 do nr 7 dotycz ą pakietu nr 1  

Pytanie 4:  „Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.  2  i  3  do osobnego pakietu co pozwoli na 
złożenie oferty  konkurencyjnej oferty szerszemu gronu Wykonawców. 
Konstrukcja pakietu i opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na jednego 
producenta, co utrudnia uczciwą konkurencję, tym bardziej, że producent utrudnia dostęp do 
oferty lub wycenia produkty w sposób znacząco zawyżony, co powoduje ograniczenie 
możliwości złożenia konkurencyjnej i ważnej oferty  przez innych oferentów. 
Ustawodawca, w przepisie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. jednoznacznie wskazuje, że przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej ze wzg lędu na brak technicznej mo żliwo ści 
wprowadzenia zmian w zakresie liczby pakietów w Dzi enniku Urz ędowym Unii Europejskiej. 
 

Pytanie 5: „Poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie kaniuli bezpiecznej o poniższych parametrach:   
Bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych sterylna, jednorazowego użytku  
-cewnik  wykonany  z poliuretanu przetestowanego na biokompatybilność zgodnie z normą 
ISO 10933-1:2003 
-wyposażona  w  samodomykający się korek portu bocznego,  
-  wyposażona w  zatyczkę odpowietrzającą w postaci filtra hydrofobowego  zgodnie z normą  
EN ISO  10555-5   tak jak kaniule w poz. 4,5,6  
zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach  
min. 4 wtopionych na całej długości kaniuli pasków RTG, 
pakowana w sztywne opakowanie typu blister  uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i 
utratę sterylności,  
wolna od lateksu i PCV . 
W rozmiarach:  
22G  0,9 x 25 mm o przepływie min 33 ml/min  
20 G1,1 x 32 mm o przepływie min 61 ml/min  
18 G1.3 x 32 mm o przepływie min 84 ml/ min                                                                                                                                                                                    
18 G 1.3 x 45 mm o przepływie min 94 ml/ min   
17 G 1,5 x 45 mm o przepływie min 135  ml/ min 
16 G 1,7 x 45 mm o przepływie min 198  ml/ min 
14 G 2,0 x 45 mm o przepływie min 290 ml/ min” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego                                  
w pytaniu. 
 
Pytanie 6 : „Poz. 4 
 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie bezpiecznej  kaniuli  do wlewów dożylnych  

w systemie zamkniętym, sterylnej , jednorazowego użytku z fabrycznie zintegrowanym 
drenem wykonanym w poliuretanu , zakończonym podwójnym rozgałęzieniem,   jedno 
zakończone zaworem dostępu naczyniowego z  łatwą do dezynfekcji membraną osadzoną 
wewnątrz konektora, dren  bez zawartości PCV, DEHP , min. 3 paski  radiocieniujące, bez 
portu górnego, z elastycznymi skrzydełkami mocującym w kolorze kodującym rozmiar. 
Rozmiary 18G-26 G do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb 
Zamawiającego” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego                                  
w pytaniu. 
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Pytanie 7: „Poz. 5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej  kaniuli  w systemie zamkniętym 
przeznaczonej  do wlewów dożylnych pod wysokim ciśnieniem, sterylnej ,jednorazowego 
użytku, umożliwiającej  współpracę z wstrzykiwaczami  kontrastu przy ustawieniu 325 psi  i  
szybką podaż kontrastu, otwór na końcu igły umożliwiający pewne umieszczenie kaniuli w 
naczyniu, dren  bez zawartości PCV,  cewnik z poliuretanu z min. 3 paskami RTG. Rozmiary 
18G-24G do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie as ortymentu opisanego                                  
w pytaniu. 
 
uwaga: pytania od nr 8 do nr 14 dotycz ą pakietu nr 2  

Pytanie 8:  „Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 3 ml, renomowanej kanadyjskiej firmy 
MedXL, z powodzeniem stosowanych w ośrodkach klinicznych w Kanadzie, USA , Europie 
i Polsce, w tym przez Zamawiającego,  jałowych , sterylnych wewnątrz i na zewnątrz, z długim 
gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym wejście do strzykawki 
luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki, specjalna 
budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika, ogranicznik tłoka uniemożliwiający 
wysunięcie tłoka poza cylinder strzykawki, tłok po użyciu w wciskany do wnętrza strzykawki 
zgodnie z normą ISO 7886-1, klasa IIb. Okres ważności 24 m-ce . Sterylizacja radiacyjna. 
Dodatkowe oznaczenie na cylindrze zawartej dawki.” 

Pytanie 9:  „Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 5 ml, renomowanej kanadyjskiej  firmy 
MedXL  z powodzeniem stosowanych w ośrodkach klinicznych w Kanadzie, USA , Europie i 
Polsce, w tym przez Zamawiającego, jałowych , sterylnych wewnątrz i na zewnątrz, z długim 
gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym wejście do strzykawki 
luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki, specjalna 
budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika , ogranicznik tłoka uniemożliwiający 
wysunięcie tłoka poza cylinder strzykawki, tłok po użyciu w wciskany do wnętrza strzykawki 
zgodnie z normą ISO 7886-1, klasa IIb. Okres ważności 24 m-ce. Sterylizacja radiacyjna.  
Dodatkowe oznaczenie na cylindrze zawartej dawki.” 

Pytanie 10:  „Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 10 ml, renomowanej kanadyjskiej firmy 
MedXL, z powodzeniem stosowanych w ośrodkach klinicznych w Kanadzie, USA , Europie i 
Polsce, w tym przez Zamawiającego , jałowych , sterylnych wewnątrz i na zewnątrz, z długim 
gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym wejście do strzykawki 
luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki, specjalna 
budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika ogranicznik tłoka uniemożliwiający 
wysunięcie tłoka poza cylinder strzykawki, tłok po użyciu w wciskany do wnętrza strzykawki 
zgodnie z normą ISO 7886-1, klasa IIb. Okres ważności 24 m-ce. Sterylizacja radiacyjna.  
Dodatkowe oznaczenie na cylindrze zawartej dawki  
Pragniemy nadmienić, że producent strzykawek  firma MedXl od ponad 25  lat wdraża 
innowacyjne rozwiązania do opieki nad wkłuciem,  a  oferowane strzykawki  to produkt 
najwyższej jakości.” 

Pytanie 11:  „Poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 3 ml jałowych , sterylnych wewnątrz i na 
zewnątrz, z długim gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym 
wejście do strzykawki luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do 
strzykawki, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika ogranicznik, 
tłoka uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową 
kontaminację, wyrób medyczny zarejestrowany w klasie III, mogący powodować opisywane 
w literaturze medycznej działania niepożądane w postaci zaburzeń węchu i w odczuwaniu 
smaku” 
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Pytanie 12:  „Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 5 ml jałowych , sterylnych wewnątrz i na 
zewnątrz, z długim gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym 
wejście do strzykawki luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do 
strzykawki, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika ogranicznik 
tłoka uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową 
kontaminację, wyrób medyczny zarejestrowany w klasie III, mogący powodować opisywane w 
literaturze medycznej działania niepożądane w postaci zaburzeń węchu i w odczuwaniu 
smaku” 

Pytanie 13:  „Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 10 ml jałowych , sterylnych wewnątrz i 
na zewnątrz, z długim gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym 
wejście do strzykawki luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do 
strzykawki, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika ogranicznik 
tłoka uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową 
kontaminację, wyrób medyczny zarejestrowany w klasie III, mogący powodować opisywane 
w literaturze medycznej działania niepożądane w postaci zaburzeń węchu i w odczuwaniu 
smaku” 

Odpowied ź 8-13: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. Na opisany asortyment Zamawiaj ący ma zawart ą umow ę.  
 
Pytanie 14:  „Poz. 1, 2  i 3 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być gotowe do użycia bez 
konieczności  odblokowywania tłoka zgodnie z instrukcją obsługi?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SIWZ                              
i formularzu cenowym. 
 
Pytanie 15:  „Dotyczy §5 wzoru umowy (zał ącznik nr 2 do SIWZ)   

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: 
„Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 
wykonania umowy”.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 16:  „Pakiet 1 dotyczy poz. 2 i poz. 3  
 Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dostarczenia certyfikatu CE i deklaracji 

zgodności na dzień składania ofert wraz z ofertą, ze względu na wprowadzenie nowego 
produktu do obrotu na rynku polskim.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie zmienia warunków w tym zakresie. 
 

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 

ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 21.07.2020 r. do godziny 10.00  oraz termin otwarcia 
ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 

 
 
 
 


