
 

 

 
 
             

     

           

Gryfino, 09.11.2018 r. 

Zadanie 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza 

dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - 

przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, 

długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator 

przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem 

etylenu, długość drenu 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie 2, poz. 1-2 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów  i TS z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. 

Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren 

wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i 

miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie 2, poz. 1 

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy IS i TS bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie 

nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na 

opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa 

(obrazkowa) instrukcja użycia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie 2, poz. 2 

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, 

grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze 

wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora 

kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik 

LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, 

sterylizowany tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie 2, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły 

biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie 2, poz. 2 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie 

symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  



 

 

 
 
             

     

           

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Zadanie 2, poz. 2 

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w 

postaci symbolu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Zadanie 2, poz. 2 

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Zadanie 3, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, 

niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o 

długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  

12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie 3, poz.2 

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w 

kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość 

gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

 

 


