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Pytanie 19 
Dotyczy zad. 5 poz. 28 

Czy Zamawiający dopuści żel do miejscowego znieczulenia w ampułko-strzykawce o poj. 6 ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 20 
Dotyczy zad. 5 poz. 38 

Czy Zamawiający dopuści szynę o rozmiarze 2x26cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 21 
Dotyczy zad. 5 poz. 42,44 

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH 8-22? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 22 
Dotyczy zad. 5 poz. 45 

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką z kontrolą siły 
ssania? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 23 

Dotyczy zad. 9 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice o średnicy 2,0 -5,0 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 24 

Dotyczy zad. 10 poz. 1-7 
Czy Zamawiający wymaga aby igły pochodziły od jednego producenta? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 25 

Dotyczy zad. 13 poz. 1-5 
Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższym opisie producenta B.Braun: 

 
Kaniule dożylne bezpieczne  wykonane z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z 

zaworem  portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi 

korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku 
aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane 

EO.   
Rozmiary: 

22G 0,9x25mm  

20G 1,1x33mm  
18G 1,3x45mm  

18G 1,3x33mm  
17G 1,5x45mm  

16G 1,7x50mm  
Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

 

Pytanie 26 
Dotyczy zad. 13 poz. 6 



Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu 0,6x19 przepływ 17ml/min bez zdejmowalnego 

uchwytu? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 
 

Pytanie 27 
Dotyczy zad. 13 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższym opisie producenta B.Braun: 

Kaniule dożylne  wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające 
biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, z 

filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta 
bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO.   

Rozmiary: 
24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

 
Pytanie 28 

Dotyczy zad. 13 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu 0,7x19 przepływ 23ml/min bez zdejmowalnego 

uchwytu? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 
 

Pytanie 29 
Dotyczy zad. 14 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 30 
Dotyczy zad. 14 poz. 4-7 

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały kolorystyczne oznaczenie w zależności od 
pojemności strzykawki oraz informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki 

strzykawki?  

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 


