Wołomin, dnia 11.03.2021 r.
Dotyczy: Dostawa materiałów jednorazowych dla szpitala w Wołominie w podziale na zadania, sprawa ZAM/6-I/2020.
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1 Pakiet 74, poz.85
Prosimy

zamawiającego

Pytanie

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza

o

dopuszczenie

zamkniętego

bezigłowego łącznika dostępu naczyniowego o przestrzeni martwej
0,16ml, odpornego na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI (310
Kpa), bez określania parametru ciśnienia zwrotnego - pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.- Dopuszczany zawór bezigłowy, jest od
lat stosowany w szpitalu już w zmodyfikowanej wersji. Wskazane
prametry są obecnie opisane w karcie technicznej wyrobu
medycznego po modyfikacji jakościowej przy użyciu nowej
technologii.
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Pakiet 74, poz. 89

Zamawiający dopuszcza

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul z danymi
dotyczącymi lateksu umieszczonymi w karcie technicznej wyrobu
medycznego. Zgodnie z obowiązującym prawem producent nie
ma obowiązku umieszczania informacji o braku lateksu na
opakowaniu. Brak lateksu jest to stały parametr, gwarantowany
przez producenta, dla każdego rozmiaru oferowanej kaniuli bez
konieczności sprawdzania opakowania produktu. Oznaczenie
zgodne z obowiązującym prawem, które nakazuje aby umieszczać
w widoczny sposób infomację o zawartości lateksu – jako
ostrzeżenie.
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Pakiet 74, poz. 96

Zamawiający dopuszcza

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 25 kaniuli
wykonanej z poliuretanu o następujących cechach: Kaniula
dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów
neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca
wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli,
ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego.
Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków
radiocieniujących.

Wykonana

z

unikalnego

poliuretanu,

biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na
zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył.
Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe
wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji

(system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). 24G – żółty - 0,7
x 19 mm. – przepływ 19 ml/min Sterylna, jednorazowego użytku,
pakowana pojedynczo, pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.
- Kaniula w rozmiarze 24 G jest przeznaczona dla bardzo małych
dzieci, niemowląt i osób starszych z cienkimi żyłami. Z tego
wzgledu jej budowa jest inna niż standardowych kaniul. Między
innymi nie ma portu górnego, dlatego dopuszczamy kaniulę
bezportową w rozmiarze 24G z podaniem wszystkich danych
technicznych kaniuli, która jest obecnie stosowana w szpitalu.
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Pakiet 74, poz. 98

Zamawiający dopuszcza

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli pediatrycznej o
prędkości przepływu 21ml/min, spełnijąca pozostałe wymogi SIWZ.
– prawdopodobnie zaszła pomyłka pisarska przy podawaniu
przepływu kaniuli. Został podany przepływ kaniuli pediatrycznej
bez zabezpieczenia. W tej pozycji Zamawiający wymaga kaniuli
pediatrycznej z zabezpieczeniem chroniącym przed zakłuciem,
zadrapaniem - taka kaniula posiada przepływ 21ml/min.
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