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dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego.  
Numer sprawy: ZLA-ZP-752w/35/12 
/odpowiedź do SIWZ/ 
 
 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 
i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 
164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ. 
 
Firma XXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem: 
 
1.Część A 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga strzykawek jednorazowych posiadających długość skali na 
cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki tj. bez rozszerzenia? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wymaga strzykawek jednorazowych posiadających długość skali na 
cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki tj. bez rozszerzenia. 
2.Część A poz.6 
Pytanie: 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek jednorazowych dwuczęściowych 20 ml 
pakowanych po 80 sztuk zamiast 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania pod warunkiem przeliczenia ilości. 
3.Część A poz.7 
Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki tuberkulinówki bez igły czy z igłą 0,5 x 16 mm 
25GA? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga strzykawki tuberkulinówki bez igły. 
4. Część B poz. 1 
Pytanie: 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igły jednorazowej importowanej o rozmiarze 0,45 x 
16. W razie odmowy prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,4 x 13 lub 0,4 x 19 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zakup zgodnie z opisem SIWZ. 
5. Część B poz. 1 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający pod pojęciem Neo-wenflon ma na myśli pediatryczną kaniule do wlewów 
doŜylnych? 
Odpowiedź: 



Tak, Zamawiający pod pojęciem Neo-wenflon ma na myśli pediatryczną kaniule do wlewów 
doŜylnych.  
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga, aby Neo-wenflon posiadał elastyczne skrzydełka ułatwiające 
bezpieczne zamocowanie na dłoni lub ramieniu noworodka, bez konieczności 
unieruchamiania kończyny, zmniejszając jednocześnie ryzyko powstania mechanicznych 
zakrzepów? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby Neo-wenflon posiadał elastyczne skrzydełka ułatwiające 
bezpieczne zamocowanie na dłoni lub ramieniu noworodka, bez konieczności 
unieruchamiania kończyny, zmniejszając jednocześnie ryzyko powstania mechanicznych 
zakrzepów 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli o przepływie 13ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga kaniuli o przepływie 13ml/min 
6. Część F poz. 2 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczoteczki umoŜliwiającej pobranie jednocześnie 
komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania szczoteczki umoŜliwiającej pobranie jednocześnie 
komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. 
7. Część G poz. 7 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawiczek pozbawionych DOP z wyraźnym 
oznakowaniem tego na opakowaniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga zaoferowania rękawiczek pozbawionych DOP z wyraźnym 
oznakowaniem tego na opakowaniu. 
8. Część G poz. 8 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic chirurgicznych sterylnych –7,5 
pudrowanych czy bezpudrowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic chirurgicznych sterylnych –7,5 bezpudrowych. 
9. Część G poz. 1-6 
Pytanie: 
Czy rękawice diagnostyczne niesterylne, lateksowe mają być mikroteksturowane i posiadać 
dodatkową widoczną teksturę na końcach palców w  celu polepszenia chwytności rękawicy, 
zapobiegającej wyślizgiwaniu się narzędzi z dłoni? 
Odpowiedź: 
Rękawice diagnostyczne niesterylne, lateksowe nie muszą być mikroteksturowane i nie muszą 
posiadać dodatkowej widocznej tekstury na końcach palców. 
10. Część G poz. 3-6 
Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o dopuszczenie zaoferowania rękawic 
nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność wirusów ASTM F 1671 oraz 
podwójne oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej  



( stosowne informacje fabryczne umieszczone na opakowaniach), pakowanych  w 
opakowania max. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Nadmieniamy, Ŝe 
dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli 
Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy 
zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych. Nowej generacji rękawice 
nitrylowe nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyŜszy poziom ochrony. 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zakup zgodnie z opisem SIWZ. 
11. Część G poz. 1-8 
Pytanie: 
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawiczki maja być podwójnie oznakowane jako 
wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowne informacje fabryczne 
umieszczone na opakowaniach)? 
Odpowiedź: 
Nie jest wymagane podwójne oznakowanie rękawic. Muszą spełniać wymogi określone w 
SIWZ, czyli odpowiadać wymaganiom dla wyrobów medycznych. 
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