
 

 

 

 

 

 

 

 

Toruń, dnia 03.11.2020 r. 

 

Nr sprawy: W.Sz.Z.: TZ – 280-116/20 

 

 

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę zestawów do odsysania pola operacyjnego, przyrządów do bezigłowego 

pobierania leków, strzykawek do żywienia i podawania leków, cewników, koreczków do kaniul 

dożylnych, stabilizatorów międzykolczystych, samorozprężalnych stentów do drenażu torbieli 

rzekomej trzustki lub dróg żółciowych 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiający wyjaśnia: 

 

Pytanie Nr 1 dot. Zadania Nr 4 poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników foley z balonem 30-50ml dla każdego rozmiaru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 2 dot. Zadania Nr 4 poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników foley z balonem 30-50ml dla rozmiaru CH14?  

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 3 dot. Zadania Nr 4 poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników foley z balonem 3-5ml dla każdego rozmiaru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 4 dot. Zadania Nr 4 poz. 3: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników foley z balonem 3ml dla CH 6 oraz 5ml dla CH8-CH10? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 5 dot. Zadania Nr 2 poz. 1: 

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o opisie: 

„Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku; posiada filtr odpowietrzający, 

czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z nieruchomą, 

samozamykającą się osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją 

poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, 

kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka oraz fiolkami”? 

 

 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 6 dot. Zadania Nr 2: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bezigłowego do pobierania leków z opakowań zbiorczych, 

z filtrem 0,2 mikrona, port dostępu Luer Lock bez zastawki, z koreczkiem domykanym ręcznie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 7 dot. Zadania Nr 2: 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części 

chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia 

ergonomiczną pracę z przyrządem 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga ale dopuszcza przyrząd o wyżej opisanym filtrze. 

 

Pytanie Nr 8 dot. Zadania  Nr 4 poz. 3 i 4 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy  oczekuje, aby cewnik Foley 100% silikon był przeznaczony do 

długoterminowego stosowania do 90 dni, potwierdzone w katalogu producenta.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie Nr 9 dot. Zadania  Nr 4 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników spełniających warunki SIWZ w rozmiarach 12-24CH. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 10 dot. Zadania  Nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający w zad 4 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt 

najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik FOLEY , dwudrożny , balon 5-10ml dla 

12/14Ch, balon 5-15ml dla 16/24Ch, sterylny, obustronnie silikonowany CH 12/14/16/18/20/22/24. 

Oznaczenie kolorystyczne dla każdego rozmiaru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 11 dot. Zadania  Nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający w zad 4 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt 

najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik FOLEY , dwudrożny , balon 30ml, sterylny, 

wykonany z termoplastycznego PCV, CH 14/16/18/20/22/24. Oznaczenie kolorystyczne dla każdego 

rozmiaru? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 12 dot. Zadania  Nr 4 poz. 2 

Czy Zamawiający w zad 4 poz. 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt 

najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik FOLEY pediatryczny, dwudrożny, balon 3ml, 

sterylny, silikonowany CH8/10. Oznaczenie kolorystyczne dla każdego rozmiaru? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 



 

 

Pytanie Nr 13 dot. Zadania  Nr 4 poz. 5 

Czy Zamawiający wydzieli z zad 4 poz. 5? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej jakościowo 

oraz cenowo oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 

 

 

Z poważaniem 

 


