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                                                                                                                              Trzebnica, dnia 02.10.2019 r. 

ODPOWIEDZI 

na zapytania dotyczące treści SIWZ   
 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu medycznego 

jednorazowego i wielorazowego użytku (Nr postępowania ZP/29/2019/PN) zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść 

zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.  

 

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 6, 7, 10, 11, 12. 

Czy Zamawiający w celu zwiększenia ilości składanych ofert wydzieli z pakietu poz. 6; 7; 10; 11; 12? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ. 

 

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków 7-mio gumkowy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 9. 

Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 74 pozycja 1 i 2. 

Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 1 i 2 na wkłady workowe jednorazowego użytku 

Serres wyposażone tylko w jedno obrotowe przyłącze w pokrywie (króciec do pacjenta) typu schodkowego o 

pojemności: 1000ml (dla poz.1) i 2000ml (dla poz.2), które były już przedmiotem dostaw do Zamawiającego w 

latach 2007-2016 w ramach umów przetargowych. 

Zamawiający dysponuje osprzętem (pojemnikami i uchwytami do proponowanych wkładów workowych 

systemu Serres. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 74. 

Czy oferowane wkłady workowe mają być zapakowane w formie całkowicie sprasowanej zajmującej mało 

miejsca? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 74. 

Czy króćce przyłączeniowe we wkładach workowych mają być schodkowane dla zapewnienia szczelności 

połączeń i dopasowane do drenów medycznych o różnych średnicach? 

Odpowiedź: Tak, króćce przyłączeniowe we wkładach workowych mają być schodkowane dla zapewnienia 

szczelności połączeń i dopasowane do drenów medycznych o różnych średnicach. 
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Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 62 pozycja. 

Prosimy o podanie producenta i nazwy/numeru katalogowego  klipsownicy laparoskopowej, do której mają 

być kompatybilne zaoferowane klipsy tytanowe 

Odpowiedź: Klipsownica STRYKER ref. 250-080-558. 

 

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 62. 

Prosimy o potwierdzenie, czy zasobniki z 6 klipsami mają posiadać taśmę samoprzylepną I wklejki do kartoteki 

pacjenta określające nazwę klipsa, numer kat. i datę ważności. Klipsy są implantami I dlatego konieczne jest 

ewidencjonowanie ich zużycia w kartotece pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 3. 

Wnosimy o dopuszczenie igły iniekcyjnej polerowanej elektromechanicznie, pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ.  

Sposób polerowania igieł nie ma żadnego wpływu na wykonywane procedury medyczne. Dodatkowo 

pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić 

rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych 

cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw 

prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę iniekcyjną polerowaną elektromechanicznie.  

 

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 42. 

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego, aparatu typu minispike do pobierania i przygotowania leków z 

filtrem bakteryjnym 0,2µm, odpornego na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP, bez 

zatyczki ze zintegrowanym, bezpiecznym zaworem, zamykającym drogę przepływu po odłączeniu strzykawki, 

pełniącym funkcję tożsamą z zatyczką oraz zastawką, z jednym rodzajem kolca, pozostałe wymagania zgodnie 

z SIWZ. 

Zaoferowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Równoważne 

bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią 

te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany 

dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie 

większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i 

racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek 

medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 11 – dotyczy zapisów SIWZ. 

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy 

do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 68 pozycja 1, 2. 

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny w ww. pozycjach elektrod w op. - 50 szt. z jednoczesnym  

przeliczeniem wymaganych ilości. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować: 



Poz. 1: 320 opakowań. 

Poz. 2: 8 opakowań. 

 

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 68 pozycja 1, 2. 

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny 

za 1 sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.  

 

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 68 pozycja 7. 

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy można zaoferować również 

papier będący zamiennikiem? 

Odpowiedź: Należy zaoferować papier oryginalny. 

 

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 68 pozycja 9. 

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma gładki czy w kratkę? 

Odpowiedź: Papier w kratkę. 

 

Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 68 pozycja 10. 

Prosimy o zweryfikowanie wymaganego papieru. Papier do defibrylatora Lifepack ma rozmiar 100mmx22m 

przy czym 100mm to szerokość nadruku na papierze. W związku z tym prosimy o dopuszczenie papieru 

100mm (107 mm szerokość całkowita rolki)  x 22m. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 68 pozycja 11. 

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje żelu ściernego do Holtera o 

pojemności 250g czy też pasty  ściernej Every o pojemności 160g? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pastę ścierną Every.  

 

Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 69 pozycja 1. 

Prosimy o przeniesienie powyższych elektrod do pakietu nr 68 gdzie znajdują się już elektrody EKG. Pozwoli 

to zaoferować lepsze ceny asortymentu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 70 pozycja 1. 

Prosimy o przeniesienie powyższego papieru do pakietu nr 68 gdzie znajdują się już papiery medyczne. 

Pozwoli to zaoferować lepsze ceny asortymentu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 20 – dotyczy projektu umowy – par. 3 ust. 9 

Prosimy o zmianę terminu na 48 godzin. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3-6. 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.3-6 dopuści wycenę strzykawek z rozszerzoną skalą odpowiednio: 

20ml do 24ml, 10ml do 12ml, 5ml do 6ml, 2ml do 2,5ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 



Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 3. 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści wycenę igły polerowanej elektromechanicznie? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 5. 

 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści wycenę kaniul z dwoma paskami RTG, z filtrem hydrofobowym 

pełniącym funkcję zastawki, z koreczkiem zamykanym standardowo, w rozmiarze i  przepływie odpowiednio: 

a) Poz.1 - 24G/0,7x19 — 23ml/min.  

b) Poz.2 - 22G/0,9x25 — 36ml/min., 

c) Poz.3 - 20G/1,1x32 — 56ml/min.,  

d) Poz.4 - 18G/1,3x45 — 90ml/min.,  

e) Poz.5 - 17G/1,5x45 — 142ml/min., 

f)  Poz.6 - 14G/2,1x45— 305ml/min., 

g)  Poz.7 - 16G/1,7x45 — 200ml/min.? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 6. 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści wycenę kaniul z dwoma paskami RTG, z filtrem hydrofobowym 

pełniącym funkcję zastawki, z koreczkiem zamykanym standardowo, w rozmiarze 1,1x32mm, o przepływie 

56ml/min.? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 6. 

 Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 9 poz. 6 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1. 

 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 1 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 250 opakowań. 

 

Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 57 pozycja 1. 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 57 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki z pojedynczą skalą? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 23. 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zestawy były wyposażone w rurkę? Żeby móc przeprowadzić 

procedurę Zamawiający będzie zmuszony do zakupu innej rurki a tylko rurki tego samego producenta są w 

pełni kompatybilne z zestawami do przezskórnej tracheotomii. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 23. 

Czy Zamawiający dopuści kompletny zestaw (z w pełni kompatybilną rurką) o następującym składzie: 

 skalpel nr 15; 

 strzykawka 10ml; 

 igła 14Ga z kaniulą; 

 prowadnica Seldingera ze znacznikami pozycjonującym;  

 krótkie rozszerzadło 14F; 

 cewnik prowadzący ze znacznikiem pozycjonującym, uniemożliwiającym zsunięcie się 



jednostopniowego rozszerzadła; 

 jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i 

ergonomicznym uchwycie; 

 rurkę tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym; 

 mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem; 

 miękka opaska do rurki; 

 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki; 

 szczoteczka do czyszczenia kaniul; 

 jałowy żel poślizgowy 5g; 

 gaziki 9,5 x 9,5 cm -8 szt.; 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 23. 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia w skład którego wchodzą: 

Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca, Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi• 

Rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej 3 szt (21,24,27Fr), Igła wprowadzajaca rozmiar 14 G, Krótkie 

Rozszerzadlo o rozmiarze 14 Fr; Skalpel jednorazowego użytku; Strzykawka jednorazowa 10ml; Żel 

poślizgowy, gazy opatrunkowe? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 27 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z radełkowanymi frezami? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 1. 

Czy zamawiający dopuści objętość martwa 40 ml, objętość oddechowa 150-1500?  Pozostałe parametry zgodnie 

z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 33 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 2. 

Czy zamawiający dopusciobjętość oddechowa 150-1500? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 34 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 1 160 opakowań. 

 

Pytanie nr 35 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4-7. 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować: 

Poz. 4:  320 opakowań, 

Poz. 5: 710 opakowań, 

Poz. 6: 600 opakowań, 

Poz. 7: 21 opakowań. 

 

Pytanie nr 36 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 7. 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny skalowane co 0,05ml? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 



Pytanie nr 37 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’250szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowania a’250 szt. Zamawiający wymaga opakowań z 

ilością- koreczków - nie wiekszą niż 100 szt. w opakowaniu (patrz odpowiedź na pytanie nr 26)   

Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu nr 17 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75x90 z otworem przylepnym 10x15cm i przylepcami na rogach serwety? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr 39 – dotyczy pakietu nr 17 pozycja 1. 

Czy zamawiający dopuści jedną strzykawkę 2ml, drugą 5ml? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 40 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya CH6 z balonem 3ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 41 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 12. 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya CH24 z balonem 30-50ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 42 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 14. 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton z powierzchnią zmrożoną ułatwiającą wprowadzenie zamiast 

powłoki hydrofilnej. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do 

osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 43 – dotyczy pakietu nr 21 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz dla niemowląt z podziałem dla dziewczynek i chłopców? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 44 – dotyczy pakietu nr 21 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 140 opakowań. 

 

Pytanie nr 45 – dotyczy pakietu nr 22 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści butelkę typu REDON o poj. 200ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 46 – dotyczy pakietu nr 22 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do drenażu skalowany co 40 ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 47 – dotyczy pakietu nr 26 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń typu Pencil Point w rozmiarze 25Gx120mm lub 27Gx120mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 



Pytanie nr 48 – dotyczy pakietu nr 26 pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń typu Quincke w rozmiarze 22Gx40mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 49 – dotyczy pakietu nr 28 pozycja 1-4. 

Czy Zamawiający dopuści cewniki z trokarem o długości 34cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 50 – dotyczy pakietu nr 28 pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści cewniki z trokarem o długości 21cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 51 – dotyczy pakietu nr 31 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 52 – dotyczy pakietu nr 31 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości ramion ok. 52cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 53 – dotyczy pakietu nr 40 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne z igłą 23G o głębokości nakłucia 1,8mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 54 – dotyczy pakietu nr 40 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować: 180 opakowań, 

 

Pytanie nr 55 – dotyczy pakietu nr 56 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy wykonany z transparentnego materiału – poliwęglanu z wysokiej 

jakości silikonową membraną pozwala na wielokrotne iniekcje portu. Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – 

gładko i równo  zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję, nie zawiera metalu, może być 

stosowany podczas badania MRI. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, 

objętość wypełnienia 0,09ml, przepływ 350ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 

PSI), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI), sterylizowany tlenkiem etylenu. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 56 – dotyczy pakietu nr 66 pozycja 1-7. 

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny brzuszne o długości 500mm?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr 57 – dotyczy pakietu nr 66 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne F21/500mm?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 58 – dotyczy pakietu nr 66 pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne F27/500mm?  



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 59 – dotyczy pakietu nr 66 pozycja 7. 

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne F33/500mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 60 – dotyczy pakietu nr 71 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem 

opakowań? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 833 op. 

 

Pytanie nr 61 – dotyczy pakietu nr 71 pozycja 8. 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy 

konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Pytanie nr 62 – dotyczy pakietu nr 71 pozycja 14. 

Czy Zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne w rozmiarze 3,5x2,2 cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 63 – dotyczy pakietu nr 71 pozycja 24. 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 250ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 64 – dotyczy pakietu nr 71 pozycja 26. 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 35ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 65 – dotyczy pakietu nr 72 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści wąż do ssaka o długości 210cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 66 – dotyczy pakietu nr 82 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz zegarowy z mankietem dostosowanym do obwodu ramienia 23-

32cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 67 – dotyczy pakietu nr 33 pozycja 1. 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie przyrządu CH18/ 60 cm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 68 – dotyczy pakietu nr 62. 

Jakich klipsownic zamawiający  używa do zakładania klipsów z pakietu 62; prosimy o podanie nazwy 

producenta i typu klipsownicy/ numeru katalogowego. 

Odpowiedź: Klipsownica STRYKER ref. 250-080-558. 

 

 



Pytanie nr 69 – dotyczy pakietu nr 64 pozycja 1. 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie urządzenia endobag o pojemności 400 ml, średnica otworu 

wejściowego minimum 6 cm, całkowita długość w wersji zamkniętej 50 cm,  w wersji gotowej do pracy  46 cm, 

uchwyt z dwoma oczkami na palce. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 70 – dotyczy pakietu nr 64 pozycja 2. 

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie endobaga 800 ml, z nicią metalową do zaciągnięcia, 

rozmiar  16 cm x 20 cm , średnica otworu wejściowego minimum 8,7 cm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 71 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 1. 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 72 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 5. 

Czy  Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm, długość 2400 mm, średnica 32 

mm w miejsce średnicy 35 mm. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 73 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 5. 

Czy  Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 30 mm w miejsce pętli 35 mm. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 74 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 6. 

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł 0,8 mm w miejsce igieł 1,0 mm. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 75 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 7. 

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy 2,5 mm, długość 2300 mm lub 1800 

mm (do wyboru). 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 76 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 10. 

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 230 cm. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 77 – dotyczy pakietu nr 78. 

Czy Zamawiający oczekuje okularki do fototerapii noworodków renomowanej amerykańskiej firmy, 

jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego 

materiału typu Velcro, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi 

dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to 

przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Wykonane z jednego kawałka materiału. Na 

okularkach znajduje się kolorowe oznaczenie rozmiaru co ułatwia dobór produktu dostępne w trzech 

rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, 

szerokość opaski 46 mm, kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, kolor granatowy 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 



Pytanie nr 78 – dotyczy pakietu nr 15. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów SIWZ takie ukształtowanie kopuły maski anestetycznej, które 

nie wymaga obecności antypoślizgowych elementów w postaci ożebrowania ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby maska posiadała elementy antypoślizgowe.   

 

Pytanie nr 79 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 1. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z objętością  oddechową 200ml , przy zachowaniu pozostałych 

warunków SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 80 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 3. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra sterylnego, z przestrzenią martwą 28 ml, wagą zaledwie 20 g 

(bardzo lekki) przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 81 – dotyczy pakietu nr 46 pozycja 4. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu SIWZ, maskę w numeracji 5 przeznaczonej dla pacjentów 

powyżej 70 kg, przy zachowaniu pozostałych warunków SIWZ ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Pytanie nr 82 – dotyczy wzoru umowy: 

Prosimy o modyfikacje § 8 ust. 2 wzoru umowy na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez 

sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”  

Odpowiedź: Patrz pismo pn. ,,Modyfikacja treści SIWZ _ Przedłużenie terminu składania ofert” z dnia 

01.10.2019 r. 

 

Pytanie nr 83 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2.  

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, 

pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 84 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1.  

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ. 

Pytanie nr 85 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 17.  

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ. 

 

Pytanie nr 86 – dotyczy pakietu nr 57 pozycja 1-2.  

Czy zamawiający dopuści jednostronną, czytelną i niezmywalną skalę w kontrastowym kolorze? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 87 – dotyczy pakietu nr 54. 

Zamawiający wymaga mankietów neonatologicznych w 5 rozmiarach 1 czy 2 tubowych? 



Odpowiedź: Zamawiający wymaga mankietów neonatologicznych 1 tubowych. 

 

Pytanie nr 88 – dotyczy pakietu nr 88 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści igłę  do neurostymulacji  echogeniczną i stymulującą, pasującą do stymulatorów: 

Plexygon, Stimuplex HNS 12, Life-Tech Ezstim II- model ES400 w rozmiarze 22G x 80 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 89 – dotyczy pakietu nr 23. 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w Części 23 Zestawu do przezskórnej 

tracheostomii metodą Ciaglia Blue Rhino do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzą: 

- Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca (z wzmocnionym uchwytem, którego odcinek 

dystalny jest pokryty wydłużonymi rowkami, dzięki którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim 

zanurzeniu w soli fizjologicznej) oraz wstępnie założonym mankietem prowadzącym. 

- Prowadnica z 2 znacznikami śr. 1,32 mm. 

- Prowadniki ładujące umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej 3 szt. (21Fr dla rurki 7, 24Fr dla rurki 

8, 27Fr dla rurki 9) 

- 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, 15 G 

- Krótkie rozszerzadło 14,0 Fr; 6,5 cm 

- Skalpel, strzykawka jednorazowa, czerwony pojemnik na zużyte igły, gaziki, etykiety samoprzylepne do 

wklejenia do protokołu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 90 – dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji i zwiększeniu wielkości i wartości przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia większej ilości asortymentu na warunkach jak dla 

zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji i zmniejszenia 

wielkości i wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mniejszej ilości 

asortymentu na warunkach jak dla zamówienia podstawowego i będzie mu przysługiwało wynagrodzenie 

wyłącznie za rzeczywiście zrealizowaną część umowy, bez prawa dochodzenia od Zamawiającego roszczeń 

związanych ze zmniejszeniem wielkości i wartości przedmiotu zamówienia, o ile zmniejszenie nie będzie 

większe niż 20% wartości całego zamówienia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 91 – dotyczy warunków umowy § 3 ust. 9. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezwłocznej, to jest do 48 godzin w dni robocze licząc od dnia uznania 

reklamacji za zasadną, wymiany dostarczonego towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

niezgodności z zamówieniem.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 92 – dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku niedostarczenia towaru przez Wykonawcę, nie uzupełnienia ilości lub nie dokonania wymiany 

na towar pełnowartościowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia dostawy u innego dostawcy, a 

różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 

umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 93 – dotyczy warunków umowy § 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: 



„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  

w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na 

fakturze.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 94 – dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Reklamacje Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od 

daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uwzględnioną 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 95 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 a, b, c. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,3% na 0,1% oraz odpowiednio z 

10% na 5%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 96 – dotyczy warunków umowy § 12 ust. 1a. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„nie rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania dostaw, w tym dostawy instrumentarium, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 97 – dotyczy warunków umowy § 12 ust. 1b. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„rażącego naruszenia postanowień umowy: trzykrotnej nieterminowej realizacji dostaw przekraczających 

każdorazowo 5 dni roboczych, albo też trzykrotnej dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem, pod 

warunkiem, że wcześniej Wykonawca został powiadomiony o stwierdzonych naruszeniach będących 

przyczyną odstąpienia od umowy,”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 98 – dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgody podmiotu, który utworzył Szpital im. 

Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 99 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie nr 100 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  j.u. z rozszerzoną skalą: 50-60 ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 101 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2. 

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki j.u. 50/60 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 102 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2. 
Czy Zamawiający wymaga Strzykawki j.u. 50/60 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.  



 

Pytanie nr 103 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3-6. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  j.u. z rozszerzoną skalą: 2-2,5 ml, 5-6 ml; 10-12 ml; 

20-22 ml lub 20-24 ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 104 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3-6. 

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu jednostkowym : wolną od ftalanów, 

lateksu i PVC?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 105 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3-6. 

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u.  Nazwą producenta na cylindrze? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 106 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3-6. 

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze , z tłokiem w kolorze 

niebieskim i przeźroczystym cylindrem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 107 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli Neoflon z 4 paskami radiocienującymi 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 108 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli Neoflon 26G z przepływem 15 ml/min 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 109 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli Neoflon 26G z przepływem 10 ml/min 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 110 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli Neoflon 26G wykonana z FEP? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 111 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 1-7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z FEP? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 112 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 1-7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej posiadające filtr hydrofobowy pełniący rolę 

zastawki antyzwrotnej? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 113 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 1-7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej z portem bocznym bez teflonowej zastawki 

do wstrzyknięć? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



Pytanie nr 114 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 1-7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej posiadającej logo producenta na opakowaniu 

jednostkowym? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 115 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 24 G o przepływie 22 ml/min? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kaniule dożylne - 24 G o przepływie 22 ml/min, pod warunkiem że 

pozostałe parametry będą zgode z SIWZ.  

 

Pytanie nr 116 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 22 G w rozm. 08 x 25 mm przepływie 38 

ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 117 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 3. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 20 G o przepływie 64 ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 118 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 3. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 20 G w rozm. 1,1 x33 mm i  przepływie 61 

ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 119 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 4. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 18 G o przepływie 100 ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 120 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 4. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 18 G w rozm. 1,3 x 45 mm i  przepływie 90 

ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 121 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 5. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 17 G w rozm. 1,5 x 45 mm i  przepływie 140 

ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 122 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 5. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 17 G w rozm. 1,5 x 45 mm i  przepływie 128 

ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 123 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 6. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 14 G w rozm. 2,2 x 45 mm i  przepływie 343 

ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 124 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 6. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 14 G o rozm. 2,2 x 45 mm i  przepływie 

310ml/min? 



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 125 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 16 G w rozm. 1,7 x 45 mm i  przepływie 196 

ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 126 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 16 G o przepływie 200 ml/min? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 127 – dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 18 G w rozm. 1,3 x 33 mm i  przepływie 103 

ml/min? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kaniule dożylne -18 G w rozm. 1,3 x 33 mm i przepływie 103 

ml/min, pod warunkiem że pozostałe parametry będą zgode z SIWZ. 

 

Pytanie nr 128 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych z komora 

kroplowa o dł. 45 mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 129 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 2. 

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w aparacie do przetaczania płynów infuzyjnych  wyposażony 

był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była 

wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie nr 130 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 2. 

Czy Zamawiający wymaga aby aparat do przetaczania płynów infuzyjnych posiadał logo producenta na 

zacisku rolkowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 131 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 3. 

Czy Zamawiający wymaga aby aparat do przetaczania krwi był wolny od ftalanów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby aparat do przetaczania krwi był wolny od ftalanów. 

 

Pytanie nr 132 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 3. 

Czy Zamawiający wymaga aby aparat do przetaczania krwi posiadał zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na 

dren oraz igłę po użyciu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 133 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 3. 

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi typu TS z logo producenta na o regulatorze 

przepływu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 134 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 3. 

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w aparacie do przetaczania krwi wyposażony był w dodatkowy 

element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu 

lub wylotu drenu?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 135 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 4. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych o dł. 150 cm 

bursztynowego? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 136 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 4.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 z Pakietu nr 9? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 137 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 6. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do pobierania i upustu krwi o poj. 450 ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 138 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wymaga koreczek do kaniuli  posiadał trzpień powyżej krawędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby koreczek do kaniuli posiadał trzpień poniżej krawędzi. 

 

Pytanie nr 139 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczka do kaniuli w przeliczeniu na opakowania po 100 

szt.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W tym przypadku należy zaoferować 250 opakowań. 

 

Pytanie nr 140 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną o średnicy narzędzia 2,6mm oraz pełnej, płynnej rotacji 

w dowolnym kierunku? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 141 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 7-gumkowy - wszystkie gumki w 

jednym kolorze? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 142 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o dł. 1800 lub 2300mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 143 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści pętlę o śr. 15,25,32mm oraz śr narzędzia 2,4mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 144 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 6. 

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań w rozmiarach: 25G, 23G oraz 21G w dostępnych długościach 

ostrz: 4mm i 6mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 



Pytanie nr 145 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 9. 

Czy Zamawiający dopuści szczotkę o śr. 1,7mm i dł. narzędzia 250cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 146 – dotyczy pakietu nr 92 pozycja 7, 10, 11, 12. 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wskazanych pozycji do nowego pakietu. Umożliwi to przystąpienie do 

przetargu większej ilości oferentów i wyłonienie tym samym możliwie najkorzystniejszej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 7, 10, 11, 12 do nowego pakietu. 

 

Pytanie nr 147 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przyrząd był kompatybilny z opakowaniami dostarczanych 

obecnie płynów do szpitala? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 148 – dotyczy pakietu nr 42 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 42 poz. 1 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus 

KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec 

wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą 

otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, filtr cząsteczkowy 5µm i filtr bakteryjny 

odpowietrzający 3µm, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi 

dostępnymi na rynku polskim?  

Pragniemy zauważyć, że szpital ma obecnie aktywną umowę na płyny w opakowaniach stojących, do których 

pasuje proponowany przez nas przyrząd.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.   

Pytanie nr 149 – dotyczy pakietu nr 84. 

Czy w pakiecie 84 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki do żywienia enteralnego z końcówką 

ENFit, pojemność? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 150 – dotyczy pakietu nr 84. 

Zwracamy się z prośbą o podanie w pakiecie 84 wymaganej pojemności strzykawki.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawki o pojemności 5 ml.  

 

Pytanie nr 151 – dotyczy pakietu nr 90 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 90 poz. 1 równoważne paski do pomiaru glukozy o parametrach: 

 a) Funkcja Auto-coding; 

 b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z 

wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu 

paska na wyświetlaczu glukometru; 

 c) Enzym oksydaza glukozy; 

 d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; 

 e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; 

 f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi 

włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; 

 g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; 

 h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki;  

 i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; 

 j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z 

polskim prawem?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 



Pytanie nr 152 – dotyczy pakietu nr 90 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 90 poz. 2 równoważne paski do pomiaru glukozy o parametrach: 

 a) Funkcja Auto-coding; 

 b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z 

wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu 

paska na wyświetlaczu glukometru; 

 c) Enzym oksydaza glukozy; 

 d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; 

 e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; 

 f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi 

włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; 

 g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; 

 h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki;  

 i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; 

 j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z 

polskim prawem?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 153 – dotyczy pakietu nr 90 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 90 poz. 1 równoważne paski do pomiaru glukozy o parametrach:  

a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, przeznaczone do 

wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej osób dorosłych i noworodków, 

przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; 

 b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; 

 c) paski nie wymagające kodowania; 

 d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; 

 e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 

miesięcy; f) 

 wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; 

 g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; 

 h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z 

polskim prawem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 154 – dotyczy pakietu nr 90 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 90 poz. 2 równoważne paski do pomiaru glukozy o parametrach:  

a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, przeznaczone do 

wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej osób dorosłych i noworodków, 

przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; 

 b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; 

 c) paski nie wymagające kodowania; 

 d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; 

 e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 

miesięcy; f) 

 wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; 

 g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; 

 h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z 

polskim prawem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 



Pytanie nr 155 – dotyczy pakietu nr 40. 

Czy Zamawiający zgodzi się w pakiecie 40 na zaoferowanie równoważnych nakłuwaczy 21 G o głębokości 

nakłucia 1,8 mm, sterylizowanych radiacyjnie (op.=200 sztuk)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 156 – dotyczy pakietu nr 67 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa dzielona elektrodę neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci, o 

wymiarach 164x117mm, dzieloną o powierzchni przewodzącej 103 cm2 z pierścieńiem bezpieczeństwa 

gwarantujący równomierny rozkład prądu. elektroda dzielona po obwodzie ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 Pytanie nr 157 – dotyczy pakietu nr 67 pozycja 4. 

a) Czy Zamawiający dopuści Wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod neutralnych o długości 5 m 

możliwość sterylizacji ?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.    

 

b) Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy końcówka wtyczki do diatermii ma być typu Jack 6,3mm czy z 

jednym centralnym bolcem na środku z otworami po bokach pasujący do diatermii m.in.Valleylab ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby  końcówka wtyczki pasowała do diatermii ERBE, EMED, MARTIN. 

 

Pytanie nr 158 – dotyczy wzoru umowy (§ 5 ust. 6). 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 6 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 159 – dotyczy wzoru umowy (§ 8 ust. 1). 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej 

partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionej w dostarczeniu partii 

towaru, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

b) za opóźnienie w usunięciu wad towaru - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii towaru, 

dostarczonej z wadą, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej partii towaru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 160 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków za opakowanie handlowe=100 szt.  z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości na 250 opakowań? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 161 – dotyczy pakietu nr 15 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści maski nie posiadające antypoślizgowych elementów (żebrowania) na zewnętrznej 

części maski, spełniające pozostałe wymagania opisu SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Pytanie nr 162– dotyczy pakietu nr 20 pozycja 9-24. 

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 163 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 9-24. 

Czy Zamawiający wymaga aby rurki posiadały znacznik głębokości w postaci pełnego ringu dookoła rurki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 164 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 9-24. 

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia rozmiaru i średnicy mankietu na baloniku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 165 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 9-24. 

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie rurki intubacyjne pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 166 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 25-35. 

Czy Zamawiający wymaga aby rurki nie miały zawartości szkodliwych ftalanów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 167 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 25-35. 

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie rurki tracheotomijne pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 168 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 36-38. 

Czy Zamawiający wymaga prowadnic wzmocnionych, wykonanych z plecionki włókien żywicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 169 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 39-42. 

Czy Zamawiający wymaga prowadnic nieprzezroczystych, z drutem mosiężnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 170 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 43-50. 

Czy Zamawiający wymaga prowadnic zamontowanych w rurkach w sposób fabryczny? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 171 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 43-50. 

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 172 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 43-50. 

Czy Zamawiający wymaga aby rurki posiadały znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni 

dookoła rurki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 173 – dotyczy pakietu nr 51 pozycja 1. 

Prosimy o uściślenie czy czujniki mają pracować w technologii Nellcor? 

Odpowiedź: Tak, czujniki mają pracować w technologii Nellcor. 

 

Pytanie nr 174 – dotyczy pakietu nr 51 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czujników do pulsoksymetru przeznaczonych dla noworodków do 

3kg, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 



Pytanie nr 175 – dotyczy pakietu nr 51 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czujników do pulsoksymetru przeznaczonych dla wcześniaków i 

noworodków (przedział wagowy od 1,5 do 5kg), spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 176 – dotyczy pakietu nr 68 pozycja 10. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru do defibrylatora do aparatu Lifepack w standardowym 

rozmiarze 106,5mm x 25m? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 177 – dotyczy pakietu nr 2 i 3. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły iniekcyjne, powinny być w pełni zgodne z obowiązująca normą 

PN-EN ISO 7864:2016-12 „Jałowe igły iniekcyjne jednorazowego użytku - Wymagania metody badań”. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem dotyczącym igieł z pakietu nr 3, które powinny być 

polerowane elektrochemicznie – oferowane igły z pakietu nr 2 powinny być polerowane za pomocą 

ultradźwięków. 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa sposobu polerowania igieł z pakietu nr 2. 

 

Pytanie nr 178 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja1-7 oraz pakietu nr 6 pozycja 1. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  

normą PN-EN ISO 10555-5:2013-11 „Cewniki wewnątrznaczyniowe. Jałowe cewniki do jednorazowego użytku - 

Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igle”. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11, Zamawiający dopuszcza 

do składania ofert na kaniule dożylne, których rozmiary średnicy zewnętrznej cewnika wyrażone są w 

międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu 

na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm i stanowi o równoważności 

rozmiarów średnic wyrażonych w milimetrach i Gauge'ach. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

c) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne charakteryzujące się wyższymi 

od wskazanych tak precyzyjnie w siwz przepływami, wyrażonymi w ml/min, zgodnymi z wymogami 

zawartymi w pkt. 4.4.5 normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do 

jednorazowego użytku”, o nazwie handlowej Vasofix Certo lub Vasofix Braunuele, europejskiego lidera w 

produkcji kaniul dożylnych firmy B/Braun.  

W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy, o merytoryczne uzasadnienie, mając na względzie fakt, iż wyższe przepływy 

stanowią o korzystniejszych możliwościach terapeutycznych i w zależności od potrzeb klinicznych - umożliwiają szybsze 

(niż przy mniejszych przepływach) bezpieczne przeprowadzenie zaleconej terapii dożylnej. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

d) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne o nazwie handlowej Vasofix 

Certo lub Vasofix Braunuele firmy B/Braun, charakteryzujące się poniższymi długościami: 24G – dł. 19mm; 22G 

– dł. 25mm; 20G – dł. 32-33mm; 18G – dł. 45 i 32-33mm /dla pak. 6/; 17G – dł. 45mm; 14G – dł. 45-50mm; 16G – 

dł. 45-50mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.  

Wnioskowana tolerancja w długości nie ma negatywnego wpływu na procedurę kaniulacji, jest zgodna z zapisami PN-EN 



10555-5:2013-11, a ponadto umożliwia złożenie ofert większej liczbie Wykonawców. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

e) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania, 

powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniul położonym 

poniżej własnej krawędzi. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

f) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne o nazwie handlowej Vasofix 

Certo lub Vasofix Braunuele firmy B/Braun wykonane z równoważnego do PTFE kopolimeru fluorowego FEP, 

należącego do tej samej grupy teflonów, co wskazany w siwz materiał lub ze znacznie bardziej 

biokompatybilnego i przyjaznego tkankom niż opisany PTFE - poliuretanu, z którego wytwarzanych jest 

obecnie większość kaniul dożylnych obecnych na rynku UE i RP, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

g) Prosimy o potwierdzenie, iż wymagane zapisami siwz cyt. „logo producenta umieszczone na kaniuli”, jako 

na wyrobach inwazyjnych klasy IIA, sterylnych, powinno być oznaczone na elementach kaniuli, powodujących 

naruszenie ciągłości tkanek lub mających bezpośredni kontakt z naczyniem żylnym - jako elementach 

inwazyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

h) Prosimy o potwierdzenie, iż wymagane zapisami siwz cyt. „logo producenta umieszczone na kaniuli”, 

powinno być oznaczone także na elementach składowych kaniuli dożylnej, usuwane w warunkach klinicznych 

w trakcie samej procedury kaniulacji. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga. 

 

i) Prosimy o doprecyzowanie, czy w oparciu o zapisy pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5:2013-11, Zamawiający 

opisując cyt. „zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi” ma na myśli zastawkę, zapobiegającą wyciekowi 

krwi z kaniuli, która zapewnia swobodną, bezpieczną dyfuzję powietrza zalegającego we wnętrzu kaniuli, a 

tym samym nie zaburza kontrolowanego dostania się krwi do komory wypływu kaniuli, identyfikując 

natychmiast prawidłowe położenie kaniuli w żyle ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli zastawkę, zapobiegającą wyciekowi krwi z kaniuli, która zapewnia 

swobodną, bezpieczną dyfuzję powietrza zalegającego we wnętrzu kaniuli, a tym samym nie zaburza 

kontrolowanego dostania się krwi do komory wypływu kaniuli, identyfikując natychmiast prawidłowe 

położenie kaniuli w żyle. 

 

j) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne o nazwie handlowej Vasofix 

Certo lub Vasofix Braunuele firmy B/Braun, posiadające samodomykalny port boczny, z koreczkiem 

zabezpieczającym przed niezamierzonym jego otwarciem, a więc znacznie bezpieczniejsze niż opisane w siwz, 

spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

k) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne, ze względu na jednorodną technikę wkłucia 

powinny we wszystkich oferowanych rozmiarach być tego samego producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

l) Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z obowiązkiem wdrożenia w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej 

od 11 maja 2013r. - Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. - w sprawie wykonania umowy ramowej, 

dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej 



między HOSPEEM a EPSU - oferowane kaniule dożylne powinny posiadać konstrukcję typu bezpiecznego z 

mechanizmem zabezpieczającym przed zranieniem czy zakłuciem po wykonanej procedurze ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby oferowane kaniule posiadały tego typu konstrukcję.  

 

Pytanie nr 179 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki luer-lock do kaniul - powinny ze względów na wymaganą 

aseptykę użytkowania - posiadać trzpień zamykający światło kaniul położony poniżej własnej krawędzi ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane koreczki luer-lock do kaniul powinny posiadać 

trzpień zamykający światło kaniul położony poniżej własnej krawędzi. 

 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki luer-lock, powinny posiadać minimum jedno z 

następujących oznaczeń: nr kat., nr serii, logo producenta - oznaczone na samym koreczku, a wszystkie z 

wymienionych oznaczeń, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane koreczki luer-lock, powinny posiadać minimum 

jedno z następujących oznaczeń: nr kat., nr serii, logo producenta - oznaczone na samym koreczku, a wszystkie 

z wymienionych oznaczeń, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. 

 

Pytanie nr 180 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 2. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne, ze względu na wymaganą aseptykę użytkowania 

powinny posiadać wszystkie ujścia luer zabezpieczone fabrycznie koreczkami typu luer-lock z trzpieniem 

wewnętrznym znajdującym się poniżej własnej krawędzi ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane kraniki trójdrożne,  powinny posiadać wszystkie 

ujścia luer zabezpieczone fabrycznie koreczkami typu luer-lock z trzpieniem wewnętrznym znajdującym się 

poniżej własnej krawędzi. 

 

b) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kraniki trójdrożne ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu 

medycznego możliwość nieoczekiwanej interakcji EO z lipidami wynikający z przebiegu przemysłowego 

procesu sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 181 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 2. 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nakłucia opłucnej z igłą Veressa w 

rozmiarze 14-15G, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 182 – dotyczy pakietu nr 14 pozycja 1-9. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN 

ISO 8836:2014-12 „Cewniki do odsysania z dróg oddechowych”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny być w pełni zgodnie 

z normą PN-EN ISO 8836:2014-12. 

 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać kolorystycznie /w 

zależności od rozmiaru/ oznaczony łącznik typu lejek z wyraźnym wskaźnikiem położenia otworów bocznych, 

oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na samym cewniku jak i opakowaniu jednostkowym. 



Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać 

kolorystycznie (w zależności od rozmiaru) oznaczony łącznik, typu lejek z wyraźnym wskaźnikiem położenia 

otworów bocznych, oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na samym cewniku jak i opakowaniu 

jednostkowym. 

 

c) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać jeden otwór centralny, 

minimum dwa, małe naprzeciwległe otwory boczne oraz „zmrożoną/satynową” powierzchnię, która zapewnia 

bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej, co ułatwia bezpieczne 

wykonanie procedury ? 

Odpowiedź: Oferowany cewnik do odsysania, powinien być zakończony atraumatycznie -  centralnym 

otworem oraz dwoma otworami bocznymi - naprzeciwległymi. Ponadto Zamawiający informuję, iż dopuszcza, 

ale nie wymaga powierzchni zmrożonej.  

 

Pytanie nr 183 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 1-14. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN 

ISO 20696:2018-09 „Sterylne cewniki urologiczne jednorazowego użytku” 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane cewniki, powinny być w pełni zgodne z 

obowiązującą normą PN-EN ISO 20696:2018-09 

 

b) Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „latex” oznacza wymóg zaoferowania cewników 

wykonanych z najwyższej jakości silikonowanego lateksu t.j. pokrytego zarówno od wewnątrz jak i od 

zewnątrz, trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co 

zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe 

cewki moczowej i pęcherza moczowego. 

Odpowiedź: Tak, zapis siwz cyt. „latex” oznacza wymóg zaoferowania cewników wykonanych z najwyższej 

jakości silikonowanego lateksu t.j. pokrytego zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz, trwałą warstwą 

elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu. 

 

Pytanie nr 184 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 1-3. 

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferując cewniki z balonem o pojemności określanej przez producenta jako 3ml, 

spełniające wszelkie pozostałe wymogi, Zamawiający uzna za spełniony wymóg opisany w siwz w tym 

zakresie ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna że wymóg jest spełniony, jeśli Oferent zaoferuje cewniki z balonem o 

pojemności określanej przez producenta jako 3 ml. 

 

Pytanie nr 185 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 4-11. 

 

a) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferując cewniki z balonem o pojemności określanej przez producenta jako 

10ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi, Zamawiający uzna za spełniony wymóg opisany w siwz w tym 

zakresie ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna że wymóg jest spełniony, jeśli Oferent zaoferuje cewniki z balonem o 

pojemności określanej przez producenta jako 10 ml. 

 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya ze względu na przebieg procedury cewnikowania 

oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzne i 

zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane cewniki Foleya powinny być pakowane podwójnie w 

wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne 

użytkowanie. 



c) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania 

oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, 

karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 186 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 16-17. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane worki do moczu, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą 

PN-EN ISO 8669-2:2002 „Worki do zbiórki moczu - Część 2: Wymagania i metody badań”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane worki do moczu, powinny być w pełni zgodne z 

obowiązującą normą PN-EN ISO 8669-2:2002. 

 

Pytanie nr 187 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 16. 

 

a) Prosimy o doprecyzowanie, czy wskazany w siwz „dodatkowy pojemnik pomiarowy 500ml”, powinien 

posiadać dokładność pomiaru min. co 1ml do 40ml, co 5ml do min. 100ml, co 10ml do min. 120ml i co 20ml do 

min. 500ml, co zapewnia optymalne wypełnienie ich funkcji pomiarowo-klinicznych ? 

Odpowiedź: Tak, wskazany w SIWZ „dodatkowy pojemnik pomiarowy 500ml”, powinien posiadać 

dokładność pomiaru min. co 1ml do 40ml, co 5ml do min. 100ml, co 10ml do min. 120ml i co 20ml do min. 

500ml, co zapewnia optymalne wypełnienie ich funkcji pomiarowo-klinicznych. 

 

b) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane worki do godzinowej zbiórki moczu będą użytkowane 

długoterminowo (powyżej 14 dni), a tym samym w celu zapewnienia długiego utrzymania u pacjenta, powinny 

być wyposażone z minimum dwie zastawki antyrefluksyjne ograniczające migrację bakterii wewnątrz systemu, 

z czego przynajmniej jedna powinna znajdować się powyżej komory pomiarowej t.j. jak najbliżej połączenia 

zestawu z cewnikiem foleya ? 

Odpowiedź: Oferowane worki do godzinowej zbiórki moczu, powinny być wyposażone z minimum dwie 

zastawki antyrefleksyjne ograniczające migrację bakterii wewnątrz systemu, z czego przynajmniej jedna 

powinna znajdować się powyżej komory pomiarowej tj. jak najbliżej połączenia zestawu z cewnikiem foleya. 

 

c) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane worki do godzinowej zbiórki moczu, powinny być wyposażone w 

antyzałamaniowy, dwuświatłowy dren łączący, które to elementy zapewniają wygodną, bezpieczną  i 

długotrwałą obsługę worka. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane worki do godzinowej zbiórki moczu, powinny być 

wyposażone w antyzłamaniowy, dwuświatłowy dren łączący, które to elementy zapewniają wygodną, 

bezpieczną i długotrwałą obsługę worka. 

 

Pytanie nr 188 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 18. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „silikonowy” oznacza wymóg zaoferowania cewników 

wykonanych ze 100% silikonu, przeznaczonych do długotrwałego utrzymania. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż zapis w SIWZ cyt. „silikonowy” oznacza wymóg zaoferowania 

cewników wykonanych ze 100% silikonu, przeznaczonych do długotrwałego utrzymania. 

 

b) Jeżeli tak - prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki, powinny posiadać w komplecie strzykawkę min. 

10ml, wypełnioną 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balonu stabilizacyjnego, co zapewnia wygodne 

wykonanie procedury oraz optymalne warunki do długoterminowego utrzymania cewnika. 

 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

c) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferując cewniki z balonem o pojemności określanej przez producenta jako 

10ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi, Zamawiający uzna za spełniony wymóg opisany w siwz w tym 

zakresie ?  



Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna ze wymóg jest spełniony, jeśli Oferent zaoferuje cewniki z balonem o 

pojemności określanej przez producenta jako 10 ml. 

 

d) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, ze względu na ich przeznaczenie do długotrwałego 

użytkowania, powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, identyfikujące produkt.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

  

- Jeżeli nie - to czy powinny one być oznaczone na samym wyrobie minimum poniższymi danymi 

identyfikującymi: producent /logo/ lub nr katalogowy, nr serii lub data ważności lub inne dane wskazane przez 

Zamawiającego, które to informacje pozwolą na wypełnienia przez Zamawiającego wymogu wynikającego z 

zapisów Art. 74 ust. 6 Ustawy o wyrobach medycznych, odnoszącego się do identyfikacji wyrobu medycznego, 

określającego jego pochodzenie, związanego z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez 

użytkownika wystąpienia incydentów medycznych. 

Odpowiedź: Tak, powinny one być oznaczone na samym wyrobie minimum poniższymi danymi 

identyfikującymi: producent /logo/ lub nr katalogowy, nr serii lub data ważności lub inne dane wskazane przez 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 189 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 8-24 i 43-50. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 

5361:2017-01E „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i łączniki”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane rurki intubacyjne, powinny być w pełni zgodnie z 

normą PN-EN ISO 5361:2017-01E. 

 

Pytanie nr 190 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 8. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez mankietu, przynajmniej w najmniejszych pediatrycznych 

rozmiarach t.j. w rozmiarach 2.0-3.5, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać 

skalowane co min. 0,5cm, co zapewnia bardzo dokładną identyfikację położenia rurki zarówno w stosunku do 

laryngoskopu w momencie procedury intubacji jak i przez cały okres zaintubowania najmłodszych pacjentów. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane rurki bez mankietu, powinny ze względu na 

bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skalowanie min. co 0,5 cm. 

 

Pytanie nr 191 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 8-24; 43-50. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym - tak jak obecnie 

stosowane - powinny posiadać czytelne oznaczenie znaczników głębokości, z których ostatni czytnik 

znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, 

umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki w stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach 

anatomiczno-klinicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 192 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 25-35 i 51-53. 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN 

ISO 5366:2017-02 „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki tracheostomijne i łączniki” 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane rurki tracheostomijne, powinny być w pełni zgodnie 

z normą PN-EN ISO 5366:2017-02. 

 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne, powinny być wykonane z silikonowanego 

pcv, zapewniającego zwiększenie atraumatycznego komfortu użytkowania pacjentom z tracheostomią. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane rurki tracheostomijne, powinny być wykonane z 

silikonowanego pcv.  

 



Pytanie nr 193 – dotyczy pakietu nr 22 pozycja1-2. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki do drenażu ran operacyjnych, powinny być w pełni zgodne z 

obowiązującą normą PN-EN ISO 20697:2018-09 „Sterylne cewniki do drenowania i urządzenia towarzyszące do 

jednorazowego użytku”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane pojemniki do drenażu ran operacyjnych, powinny 

być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 20697:2018-09. 

 

Pytanie nr 194 – dotyczy pakietu nr 22 pozycja 1 i 2. 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki do drenażu, powinny posiadać element konstrukcyjny 

umożliwiający wygodne i skuteczne wytworzenie podciśnienia np. w postaci specjalnego mieszka 

harmonijkowego lub inny wskazany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 b) Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „końcówka dostosowana do różnych drenów”, oznacza wymóg 

zaoferowania pojemników, które powinny posiadać uniwersalne zakończenie umożliwiające szczelne 

podłączenie drenów o rozmiarach min od 6F do 32F. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż zapis z SIWZ cyt. „końcówka dostosowana do różnych 

drenów”, oznacza wymóg zaoferowania pojemników, które powinny posiadać uniwersalne zakończenie 

umożliwiające szczelne podłączenie drenów o rozmiarach min. od 6F do 32F. 

 

c) Prosimy o doprecyzowanie, czy analogicznie dla poz. 2, oferowane pojemniki powinny być skalowane co 20-

25ml, co zapewni precyzyjny pomiar odsysanej wydzieliny przez cały okres prowadzenia drenażu ? 

Odpowiedź: Oferowane pojemniki powinny być skalowane co 20-25ml, co zapewni precyzyjny pomiar 

odsysanej wydzieliny przez cały okres prowadzenia drenażu. 

Pytanie nr 195 – dotyczy pakietu nr 22 pozycja 2. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki do drenażu harmonijkowe cyt. „bez drenu”, powinny 

posiadać uniwersalne zakończenie umożliwiające bezpośrednie podłączenie do szerokiej gamy drenów Redona 

w rozmiarach min. Ch 06-18, co zapewni ich kompatybilność i możliwość wykorzystania klinicznego, bez 

stosowania żadnych innych, ze względów aseptycznych połączeń. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane pojemniki do drenażu harmonijkowe cyt. „bez 

drenu”, powinny posiadać uniwersalne zakończenie umożliwiające bezpośrednie podłączenie do szerokiej 

gamy drenów Redona w rozmiarach min. Ch 06-18. 

b) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki harmonijkowe, z możliwością 

pomiaru odsysanej wydzieliny na poziomie 20-25, 50ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 196 – dotyczy pakietu nr 26 pozycja 3. 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do znieczuleń typu Pencil-Point, o długości 

120-130mm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr 197 – dotyczy pakietu nr 26 pozycja 9. 

Prosimy o potwierdzenie, iż opisany w siwz „system mocujący filtr z pacjentem”, powinien być samoprzylepny 

oraz wraz z filtrem powinien posiadać oznaczenie, które umożliwia identyfikację przynajmniej producenta 

oferowanego zestawu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

 

 



Pytanie nr 198 – dotyczy pakietu nr 28 pozycja 1-3. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki z trokarem, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą 

normą PN-EN ISO 20697:2018-09 „Sterylne cewniki do drenowania i urządzenia towarzyszące do 

jednorazowego użytku”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane cewniki z trokarem, powinny być w pełni zgodne z 

obowiązującą normą PN-EN ISO 20697:2018-09. 

 

 b) Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „z linią radioznacznikową”, oznacza wymóg zaoferowania 

cewników posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie 

otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikacje położenia cewnika w każdych warunkach 

klinicznych ? 

Odpowiedź: Tak, zapis w SIWZ cyt. „z linią radioznacznikową”, oznacza wymóg zaoferowania cewników 

posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów 

drenażowych. 

Pytanie nr 199 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 1-5. 

a) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry oddechowe, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 

23328-1:2008 i 23328-2:2009 „Filtry do układów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucznego 

oddychania”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane filtry oddechowe, powinny być w pełni zgodnie z 

normą PN-EN ISO 23328-1:2008 i 23328-2:2009. 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry powinny być sterylne, indywidualnie pakowane w opakowania 

folia-papier. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane filtry powinny być sterylne, indywidualnie 

pakowane w opakowania folia-papier. 

 

Pytanie nr 200 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 1. 

a) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane filtry, powinny posiadać wydzielony celulozowy wymiennik 

ciepła i wilgoci HME, co zapewnia najwyższy stopień filtracji oraz wymiany gazowej. 

Odpowiedź: Oferowane filtry, powinny posiadać wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci HME. 

 

b) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane filtry, powinny być przeznaczone do stosowania zarówno dla 

dorosłych jak i dla dzieci do rutynowych procedur anestezjologicznych. 

Odpowiedź: Tak, oferowane filtry, powinny być przeznaczone do stosowania zarówno dla dorosłych jak i dla 

dzieci do rutynowych procedur anestezjologicznych. 

 

c) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry, o przestrzeni martwej mniejszej, a więc 

korzystniejszej niż wskazana w siwz t.j. 51ml oraz równoważnym zakresie objętości oddechowej 150-1200ml, 

spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

d) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry, powinny charakteryzować się skutecznością filtracji 

bakteryjnej i wirusowej na poziomie min. 99,999% oraz skutecznością filtracji względem NaCl na poziomie min. 

97,416%, przy zachowaniu wysokiej wydajności nawilżania /min. 33 mg/l przy VT - 500 ml/. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 201 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 3. 

a) Prosimy o doprecyzowanie w oparciu o art. 29 i 30 Ustawy Pzp zapisu siwz dla filtra noworodkowego cyt. 



„objętość przepływu 25” lub o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: Patrz pismo pn. ,,Modyfikacja treści SIWZ _ Przedłużenie terminu składania ofert” z dnia 

01.10.2019 r.. 

 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowany filtr jako filtr noworodkowy, powinien posiadać zakres objętości 

oddechowej na poziomie 30-100ml, minimalny opór przepływu t.j. do 0,3cmH₂O przy przepływie 2,5l/min oraz 

wagę własną do max. 9g, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 202 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 4. 

a) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane filtry do tracheostomii dla dorsłych, powinny być w pełni zgodne 

z obowiązującymi normami PN-EN ISO 9360-1:2009 i PN-EN 9360-2:2009 „Urządzenia do anestezji i 

oddychania - Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) do nawilżania gazów oddechowych dla ludzi” Cz. 1 i 2. 

Odpowiedź: Tak, oferowane filtry do tracheostomii dla dorsłych, powinny być w pełni zgodne z 

obowiązującymi normami PN-EN ISO 9360-1:2009 i PN-EN 9360-2:2009. 

b) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry do tracheostomii dla dorosłych to filtry przeznaczone dla 

spontanicznie oddychających pacjentów z tracheostomią, które powinny charakteryzować się niewielkimi 

rozmiarami /waga do 9g przy przestrzeni martwej do 16ml/ oraz wysoką wydajnością nawilżania /min. 28 mg/l 

przy VT - 500 ml/, powinny być jednoczęściowe oraz powinny posiadać port do podawania tlenu i port do 

odsysania lub o opisanie przedmiotu zamówienia w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy Pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 203 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 5. 

 

a) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane filtry, powinny być przeznaczone do stosowania zarówno dla 

dorosłych jak i dla dzieci do rutynowych procedur anestezjologicznych. 

Odpowiedź: Tak, oferowane filtry, powinny być przeznaczone do stosowania zarówno dla dorosłych jak i dla 

dzieci do rutynowych procedur anestezjologicznych. 

 

b) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry, o równoważnym zakresie objętości 

oddechowej 150-1200ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

c) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry, powinny charakteryzować się skutecznością filtracji bakteryjnej 

i wirusowej na poziomie min. 99,999% oraz skutecznością filtracji względem NaCl na poziomie min. 97,100%, 

przy zachowaniu wysokiej wydajności nawilżania /min. 9 mg/l przy VT - 500 ml/, niskiej wadze własnej do 19g, 

przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 

Pytanie nr 204 – dotyczy pakietu nr 42 pozycja 1. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane aparaty do pobierania i przygotowywania leków - tak jak obecnie 

stosowane - powinny posiadać oznaczenie logo producenta na samym wyrobie, pozwalające na ich 

identyfikację po wyjęciu z opakowania indywidualnego i użyciu - w przypadku wystąpienia powikłań - 

związanych z wieloetapowymi i długotrwałymi procedurami do których są wykorzystywane. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane aparaty do pobierania i przygotowywania leków, 

powinny posiadać oznaczenie logo producenta na samym wyrobie. 

 

Pytanie nr 205 – dotyczy pakietu nr 46 pozycja 1-4. 



Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane maski krtaniowe, powinny posiadać zintegrowany element 

monitorujący ciśnienie w mankiecie, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną o wartości ciśnienia w 

masce, a tym samym umożliwiający szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi ? 

Odpowiedź: Tak, oferowane maski krtaniowe, powinny posiadać zintegrowany element monitorujący ciśnienie 

w mankiecie. 

Pytanie nr 206 – dotyczy pakietu nr 65 pozycja 1-3. 

Prosimy o odstąpienie od tak precyzyjnie /do dwóch miejsc po przecinku/ podanych średnic drenów i 

końcówek do odsysania w milimetrach oraz ograniczenie się do spełnienia wymogu rozmiaru wyrażonego w 

międzynarodowej jednostce CH /charrie/, opisanej w siwz i powszechnie stosowanej przy oznaczeniu 

rozmiarów tego typu wyrobów medycznych. 

Wskazane w siwz rozmiary wyrażone w mm, mogą ograniczać uczciwą konkurencję, co z pewnością nie leżało w zamiarze 

Zamawiającego, a jednocześnie nie mają wg naszej najlepszej wiedzy istotnego znaczenia w prawidłowości wykonania 

procedury medycznej, do której są przeznaczone. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 207 – dotyczy pakietu nr 65 pozycja 2. 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne końcówki Yankauer standardowe w rozmiarze 

CH22-23, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza. 

 

Pytanie nr 208 – dotyczy pakietu nr 65 pozycja 1-4. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny i końcówki do odsysania pola operacyjnego, ze względu na 

wymogi postępowania aseptycznego na bloku operacyjnym, powinny być podwójnie pakowanie w 

wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 209 – dotyczy pakietu nr 66: 

a) pozycja 1-7: 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny brzuszne, wykonane z medycznej odmiany 

tworzywa o optymalnie dobranej giętkości i sprężystości, powszechnie i z powodzeniem wykorzystywany w 

wielu jednostkach służby zdrowia, renomowanego polskiego producenta, spełniające wszelki pozostałe 

wymogi siwz. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

b) pozycja 8-10: 

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „Dren Pezzera” oznacza wymóg zaoferowania drenów 

posiadających zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi, czy z 4 skrzydełkami stabilizującymi 

w miejscu założenia ? 

Odpowiedź: Zapis w SIWZ cyt. „Dren Pezzera” oznacza, że zaoferowane dreny powinny posiadać główki z 4 

otworami przelewowymi. 

 

Pytanie nr 210 – dotyczy pakietu nr 72 pozycja 1. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane węże do ssaka z końcówkami, ze względu na ich przeznaczenie i 

aseptyczne wykorzystywanie, powinny podwójnie być pakowanie w wewnętrzny worek foliowy, perforowany 

na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. 

Odpowiedź: Tak, oferowane węże do ssaka powinny być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy, 

oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. 

 

Pytanie nr 211 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 1. 



Czy Zamawiający wymaga filtrów oddechowych spełniających następujące parametry: Filtr oddechowy 

bakteryjno-wirusowy  z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność 

filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 150-1500 ml; opór przepływu: 0,82 cm H2O przy 30l/min;  

2,14 cm H2O  przy 60l /min;  3,95 cm H2O przy 90l/min;  waga 35,6 g;  przestrzeń martwa 55 ml, złącza 

15M/22F-15F/22M; port kapno z koreczkiem zabezpieczającym wkręcanym zapobiegającym wypadaniu; czas 

stosowania do 24 godz; opakowanie folia-papier; celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci; skuteczność 

nawilżania 37mg /l przy Vt=500ml; bez lateksu;  sterylny (potwierdzenie certyfikatem walidacji procesu 

sterylizacji)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 212 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 2. 

Czy Zamawiający wymaga filtrów oddechowych spełniających następujące parametry: "Filtr oddechowy 

pediatryczny bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci: 

skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; 

objętość oddechowa 70-250 ml; opór przepływu: 2,4 cm H2O przy 30l/min; waga 21 g; przestrzeń martwa 30 ml, 

złącza 15M/22F-15F/22M; port kapno z koreczkiem zabezpieczającym wkręcanym zapobiegającym wypadaniu; 

czas stosowania do 24 godz; opakowanie folia-papier; celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci; skuteczność 

nawilżania 33,6 mg /l przy Vt=250ml; bez lateksu;  sterylny (potwierdzenie certyfikatem walidacji procesu 

sterylizacji)" 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 213 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 3. 

Czy Zamawiający wymaga filtrów oddechowych spełniających następujące parametry: Filtr oddechowy 

noworodkowy bakteryjno-wirusowy  z wymiennikiem ciepła i wilgoci: 

skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; 

objętość oddechowa 20-70 ml; opór przepływu:    0,6 cm H2O przy 30l/min;   waga 15 g;  przestrzeń martwa 10 

ml, złącza 15M-15F; port kapno z koreczkiem zabezpieczającym wkręcanym zapobiegającym wypadaniu; czas 

stosowania do 24 godz; opakowanie folia-papier; celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci; skuteczność 

nawilżania 30 mg /l przy Vt=50ml; bez lateksu;  sterylny (potwierdzenie certyfikatem walidacji procesu 

sterylizacji)" 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 214 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 4. 

Czy Zamawiający wymaga wymiennika spełniającego następujące parametry: Wymiennik ciepła i wilgoci do 

tracheostomii: materiał obudowy: PP (polipropylen), centralny port do odsysania zamykany zatyczką; 

odpowiedni dla dzieci i dorosłych; dla pacjentów powyżej 15 [kg]; wkład celulozowy; powierzchnia wymiany 

ciepła 500 [cm2]; przestrzeń martwa 15 [ml]; skuteczność nawilżania: 1 [godz.] : 27,5 [mg H2O/l]; 24 [godz.] 28,8 

[mg H2O /l]; Rezystancja przepływu: 0.63 [cm H2O] przy 30 [l/min]; 1.8 [cmH2O] przy 60l/min; 3.5 [cmH2O] 

przy 90 [l/min],  waga 8,4 [g]; złącze 15F;  port tlenowy 5,5 [mm]; port do odsysania 6,1 [mm]; sterylny  

(potwierdzenie certyfikatem walidacji procesu sterylizacji)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

 

Pytanie nr 215 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 5. 

Czy Zamawiający wymaga filtrów oddechowych spełniających następujące parametry: Filtr oddechowy, 

elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 150-1500ml, posiadający 

wysoką skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i p/wirusową 99,999%, waga 21g, przestrzeń martwa 33 ml, o 

niskich oporach przepływu wynoszących 1,4 cmH20 przy 60l/min z portem do kapnografii zabezpieczonym 

koreczkiem luer lock, pakowany pojedynczo, sterylny(potwierdzenie certyfikatem walidacji procesu 

sterylizacji) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 216 – dotyczy pakietu nr 37 pozycja 1. 

Czy Zamawiający wymaga obwodów oddechowych o parametrach: Obwód oddechowy rozciągliwy dla 

dorosłych: dwie rury karbowane o stałej długości dł 160 cm;  dodatkowa rura do worka o stalej długości 80 cm ; 

rury z polietylenu, elastyczne, ryflowane złącza 22mmF z EVA (od strony maszyny) zapewniające stabilne 



połączenie i pozytywne testy szczelności; średnic rur 22mm; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer 

lock z wkręcanym  koreczkiem (dającym stabilne szczelne zabezpieczenie); zatyczka 22mmF zabezpieczająca 

układ przed wpadaniem ciał obcych , w czerwonym kolorze  zapewniającym dobrą widoczność dla personelu 

szpitalnego; worek oddechowy bezlatelsowy, neoprenowy 2 l zakończony złączem 22mmF, informacja o braku 

lateksu umieszczona na kołnierzu worka, czysty mikrobiologicznie, opakowanie folia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 217 – dotyczy pakietu nr 37 pozycja 2, 3. 

Czy Zamawiający wymaga przestrzeni martwej o parametrach: Przedłużacz łącznik obwodu oddechowego: dł. 

15 cm (po rozciągnięciu) złącze od strony maszyny: 22mmF wykonane z elastycznego EVA , złącze od strony 

pacjenta 22mmM/15mmF (złącze podwójnie obrotowe, przestrzeń martwa złożonego (ściśniętego) 25ml, 

przestrzeń martwa rozciągniętego (rozłożonego) 40mm,  port do bronchoskopii, port do odsysania, sterylny 

(potwierdzenie certyfikatem walidacji procesu sterylizacji)?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 218 – dotyczy pakietu nr 46. 

Czy Zamawiający wymaga masek krtaniowych o parametrach: maska krtaniowa z medycznego PCV 

renomowanej firmy, ze wzmocnionym koniuszkiem nie podwijającym się w trakcie zakładania maski, 

blokującym ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego 

bezpieczeństwa, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, wyjątkowo miękki mankiet 

zapewnia doskonałe przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik kontrolny identyfikujący 

rozmiar maski oraz zapewniający precyzyjne określenie stopnia 

wypełnienia mankietu metodą dotykową, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski, 

kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia, dostępność w 8 rozmiarach dla pełnego zakresu 

pacjentów, bezpieczeństwo w środowisku MR, nie zawiera ftalanów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 219 – dotyczy pakietu nr 46. 

Czy Zamawiający wymaga masek w pełni bezpiecznych w środowisku MR co oznacza, że maski krtaniowe 

mają być pozbawione wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będą stwarzać dodatkowego ryzyka 

dla pacjenta podczas badania MR jak i nie będą wpływać na jakość obrazowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 220 – dotyczy pakietu nr 46. 

Czy zamawiający wymaga, aby informacja o  braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu 

jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on 

akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 221 – dotyczy pakietu nr 91. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów najwyższej jakości typu 

Arrow, w miejsce wymaganych parametrów, najwyższej jakości zestawów z prowadnicą drucianą lub 

nitinolową, igłą punkcyjną prostą, identyfikacja położenia cewnika za pomocą RTG, na cewniku znaczniki 

długości, zestawy pozbawione bezigłowych zastawek, w rozmiarach odpowiednio dla poszczególnych pozycji: 

 

Poz. Oferowany rozm. 

1. rozm.8F/14,14Ga/20cm. 

2. rozm.7F/18,18,16Ga/20cm. 

3. rozm. 8,5F/18,14,18,16Ga/20cm 

4. rozm.7F/18,18,16Ga/20cm. 

5. rozm. 7F/18,14Ga/20cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 222 – dotyczy pakietu nr 36. 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania filtrów sterylnych?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje filtrów sterylnych.  

 

Pytanie nr 223 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 1. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtry elektrostatyczne, a nie HEPA, bowiem jeden parametr 

wyklucza drugi.  

Odpowiedź: Patrz pismo pn. ,,Modyfikacja treści SIWZ _ Przedłużenie terminu składania ofert” z dnia 

01.10.2019 r.. 

b) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnych filtrów o znacząco wyższych 

parametrach technicznych i użytkowych, elektrostatycznych, z portem do kapno, o wysokiej skuteczności 

filtracji przeciwbakteryjnej 99,99999%i przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99,999%, wysokiej 

skuteczności nawilżania dla Vt250ml, wynoszącej aż 38.8, o objętości martwej tylko 35ml i oddechowej 150-

1000ml.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 224 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 2. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnych filtrów o znacząco wyższych 

parametrach technicznych i użytkowych, elektrostatycznych, z portem do kapno, o wysokiej skuteczności 

filtracji przeciwbakteryjnej 99,9999%i przeciwwirusowej 99,999%, o objętości martwej tylko blisko 40ml i 

oddechowej 150-1000ml. Złącza 15M-22M/15F. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 225 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 3. 

 

a) Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtry elektrostatyczne, a nie HEPA, bowiem jeden parametr 

wyklucza drugi.  

Odpowiedź: Patrz pismo pn. ,,Modyfikacja treści SIWZ _ Przedłużenie terminu składania ofert” z dnia 

01.10.2019 r.. 

 

b) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnych filtrów pediatrycznych, wysokiej 

jakości technicznej i użytkowej, elektrostatycznych, z portem do kapno, o wysokiej skuteczności filtracji 

przeciwbakteryjnej 99,99999%i przeciwwirusowej 99,99%, wysokiej skuteczności nawilżania dla Vt250ml, 

wynoszącej aż 30.11, o objętości martwej tylko 12ml i oddechowej 50-250ml. Złącza jak w filtrach 

pediatrycznych 15M-22M/15F. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 226 – dotyczy pakietu nr 36 pozycja 5. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnych filtrów o znacząco wyższych 

parametrach technicznych i użytkowych, elektrostatycznych, z portem do kapno, o wysokiej skuteczności 

6. rozm.16Ga/20cm 

7. rozm.16Ga/20cm 

8. rozm.22Ga/10cm 

9. rozm.22Ga/10cm 

10. rozm.16Ga/20cm 



filtracji przeciwbakteryjnej 99,9999%i przeciwwirusowej 99,999%, o objętości martwej tylko blisko 40ml i 

oddechowej 150-1000ml. Złącza 15M-22M/15F 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 227 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2.   

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 60 ml.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 228 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 6.  

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 3 ml. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 229 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 7.  

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z igłą wbudowaną, 0,4*12,5 mm. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 230 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 3.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,6*32 mm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 231 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 4.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,7*32 mm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 232 – dotyczy pakietu nr 14 pozycja 1.  

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze 

CH4/330. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 233 – dotyczy pakietu nr 14 pozycja 1-10.  

a)  Zwracamy się z zapytaniem czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, mają posiadać barwne i 

numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na 

opakowaniu ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

b) Czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych zakończonego 

atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni 

mniejszej od otworu centralnego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

c) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg 

oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 234 – dotyczy pakietu nr 15.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej o gładkiej zewnętrznej powierzchni, pozostałe 

zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 



Pytanie nr 235 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 1.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley z balonikiem 3 ml. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 236 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 10-11.  

 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie cewników Foley z balonikiem 30 ml. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 237 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 14.  

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowych cewników Nelaton wykonanych z medycznego PCV 

z dwoma otworami bocznymi w rozmiarze 06-22/400 mm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 238 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 16.  

 

a)  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby worek do godzinowej zbiórki moczu 

zabezpieczał przed cofaniem się moczu z drenu do cewnika Foley? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby worek do godzinowej zbiórki moczu był zabezpieczony przed 

cofaniem się moczu - z drenu do cewnika Foley. 

 

b) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał 

odpowietrzenie drenu, co zapobiega zastojowi moczu w drenie i zapewnia swobodny odpływ moczu do worka 

zbiorczego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał odpowietrzenie 

drenu. 

Pytanie nr 239 – dotyczy pakietu nr 19 pozycja 18.  

 

a)  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga cewnika z możliwością stosowania do 90 

dni, z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby cewnik był z możliwością stosowania do 90 dni, z informacją 

oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym. 

 

b) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawka wypełniona 10 % 

gliceryną znajdowała się w jednym fabrycznym opakowaniu z cewnikiem? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje, aby strzykawka wypełniona 10 % gliceryną, znajdowała się w 

jednym fabrycznym opakowaniu z cewnikiem. 

 

Pytanie nr 240 – dotyczy pakietu nr 37 pozycja 2-3.  

 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy łączników martwa przestrzeń  

pozbawionych lateksu, BPA i DEHP? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 241 – dotyczy pakietu nr 37 pozycja 3.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników martwa przestrzeń z zatyczką portu do bronchoskopii o śr. 

9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

 

 



Pytanie nr 242 – dotyczy pakietu nr 38.  

 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni, 

potwierdzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 243 – dotyczy pakietu nr 42.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania i przygotowywania leku z filtrem bakteryjnym 

o lepszej skuteczności filtracji – 0,2 mikrona, z zamknięciem w postaci koreczka domykanego ręcznie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 244 – dotyczy pakietu nr 46.  

a)  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek zgodnych w zakresie wagi pacjenta, oznaczone rozmiarami 

3, 4, 5, pozostałe zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski wykonanej z częściowo przeźroczystego silikonu, zgodnych 

w zakresie wagi pacjenta, oznaczone rozmiarami 3, 4, 5, pozostałe zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 245 – dotyczy pakietu nr 53.  

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów o objętości wypełnienia 0,5ml. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 246 – dotyczy pakietu nr 56.  

 

a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego o max. Przestrzeni martwej 

0,04ml, przepływie grawitacyjnym min. 165ml/min co odpowiada przepływowi kaniul o średnicy  17G oraz z 

możliwością wykonania ponad 600 aktywacji (liczonej jako wejście-podaż-wyjście), z silikonową gładką 

membraną i przezierną obudową, pozostałe zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: 

Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 

min. 216 użyć, obudowa przeźroczysta,   nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, 

wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego 

typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem 

ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz 

podciśnienie –12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min.  przystosowany do 

pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, 

do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 247 – dotyczy pakietu nr 61. 

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 

ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez 

okres minimum 30 dni, pojemnik o dwukomorowej budowie z dźwiękowym alarmem bezpieczeństwa, który 

zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 



Pytanie nr 248 – dotyczy pakietu nr 57. 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga woreczka chroniącego dzieci przed utratą ciepła o 

następujących parametrach :  

Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z 

podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przeźroczystego, nieszeleszczącego (ISO 

10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do 

głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała 

dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. 

Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu 

otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w 

rozmiarach małym (kod kat. 37.09.14), średnim (kod kat. 37.09.15) i dużym (kod kat. 37.09.16). 

Odpowiedź: Powyższe zapytanie nie odnosi się do pakietu nr 57, gdyż ten  pakiet dotyczy “Strzykawek 

bursztynowych”. 

 

Pytanie nr 249 – dotyczy pakietu nr 67 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, owalne dla dorosłych i dzieci, o powierzchni przewodzenia 

110cm2, długość elektrody 122 mm, szerokość elektrody 176mm,  pokryte hydrożelem oraz wyposażone w 

specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia 

maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody 

 biernej ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie nr 250 – dotyczy pakietu nr 67 pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści kabel jednorazowej elektrody neutralnej o długości 3m lub 5m? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m.  

  

 

Pytanie nr 251 – dotyczy pakietu nr 67 pozycja 4. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jakiego jaki wtyk ma mieć kabel elektrody neutralnej ? 

Odpowiedź: Kabel elektrody neutralnej ma mieć wtyk – jednobolcowy - pasujacy do diatermi erbe, EMED, 

MARTIN. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi 

odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego 

odpowiedzi.                

                                                                                                                         

                                                                                                                           Z poważaniem, 

                                                                                                                                                     p.o. dyrektor 

                                                                                                     Mariusz Misiuna 


