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                                                                                                                              Trzebnica, dnia 13.12.2019 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/38/2019/PN) zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843.), przekazuje treść zapytań 

wraz z udzielonymi odpowiedziami.  

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 18 pozycja 1. 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego 

urządzania ma pasować czujnik SpO2 ? 

Odpowiedź: Czujnik SpO2 powinien pasować do przenośnego Kardiomonitoru firmy Emtel (FX 2000P). 

 

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 18 pozycja 1. 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Massimo, 

Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF. 

Odpowiedź: Technologia Nellcor.  

 

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 18 pozycja 1. 

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie uniwersalnego jednorazowego czujnika do pulsoksymetru dla 

noworodków o masie ciała do 3,0 kg przylepcowy ? Reszta bez zmian. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 – 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 5 – dotyczy pakietu nr 26 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 6 – dotyczy pakietu nr 26 pozycja 1,2. 

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

za sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 26 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. 
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Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 26 pozycja 9. 

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

Odpowiedź: Papier w kratkę. 

 

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 26 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 ( 107mm szerokość całkowita rolki)  x 22m. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 26 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 pasty ściernej Every o pojemności 160g. 

 

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 27 pozycja 1. 

Prosimy o przeniesienie powyższych elektrod do pakietu nr 26 gdzie znajdują się już elektrody EKG. Pozwoli 

to zaoferować lepsze ceny asortymentu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 28 pozycja 1. 

Prosimy o przeniesienie powyższego papieru do pakietu nr 26 gdzie znajdują się już papiery medyczne. 

Pozwoli to zaoferować lepsze ceny asortymentu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 13 – dotyczy wzoru umowy - par. 3 ust. 9. 

Prosimy o zmianę terminu na 48 godzin. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 4 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 15 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 17. 

Czy zamawiający wydzieli poz.17 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 16 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 2. 

Czy zamawiający wydzieli poz.2 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 17 – dotyczy pakietu nr 20 pozycja 2. 

Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną, czytelną w kontrastowym kolorze? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza. 



Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtry oddechowe spełniające 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; produkt bez lateksu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy o wysokiej skuteczności antybakteryjnej 99,9999% 

i antywirusowej 99,999% o zmniejszonej przestrzeni martwej i małej wadze, elektrostatyczny o parametrach: 

Opór przepływu przy 30l /min 0,7 cm H2O; Objętość oddechowa VT 150 - 1200 ml; Masa 19 g; Przestrzeń 

martwa 35 ml; port kapno z koreczkiem zintegrowanym na lince, sterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtry spełniające 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; produkt bez lateksu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny 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 przy 30l /min; 0,5 cm H2O, przy 60 l/min; 1,4 cm H2O, 

przy 90 l/min; 2,76 cm H2O, z portem do kapnografii zabezpieczonym szczelnie wkręcanym koreczkiem luer 

lock zapobiegającym wypadaniu, pakowany pojedynczo folia-papier, mikrobiologicznie czysty?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 16. 

 Czy Zamawiający wymaga aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym  

DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, 

a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także 

zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 16. 

Czy Zamawiający wymaga maski w pełni bezpiecznej w środowisku MR co oznacza, że maska krtaniowa ma 

być pozbawiona wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będzie stwarzać dodatkowego ryzyka dla 

pacjenta podczas badania MR jak i nie będzie wpływać na jakość  

obrazowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 16. 

Czy Zamawiający wymaga żeby maski krtaniowe posiadały wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający 

się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 



Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 16. 

Czy Zamawiający wyamaga żeby w masce krtaniowej rurka i mankiet uformowane były jako pozbawiona 

łączeń całość dla większego bezpieczeństwa użytkowania? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 25 pozycja 1. 

Czy zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, o równych połówkach,  o 

powierzchni przewodzącej 110cm2, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola 

operacyjnego. ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 25 pozycja 1. 

Czy zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, o równych połówkach, o 

powierzchni przewodzącej 108cm2, przeznaczone zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci o wadze od 2 kg. 

Elektrody posiadają dodatkowy pas ekwipotencjalny odizolowany mechanicznie i elektrycznie, zapewniający 

oprócz równomiernego rozkładu prądu również równomierny rozkład gęstości prądu na ciele 

pacjenta.  Elektrody nie wymagają aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 25 pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod neutralnych. Długości 5 m z 

możliwością sterylizacji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-7 oraz pakietu nr 3 pozycja 1. 

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: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-7 oraz pakietu nr 3 pozycja 1. 

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

lub Vasofix Braunuele oraz Vasofix Certo Safety /dla pak. 3/ - europejskiego lidera w ich produkcji - firmy 

B/Braun, w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 10555-5:2013-11 - 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, posiadające 

samodomykalny port boczny z koreczkiem zabezpieczającym przed niezamierzonym jego otwarciem, a więc 

znacznie bezpieczniejsze niż opisane w siwz, w rozmiarach średnic zewnętrznych 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, charakteryzujące się poniższymi długościami: 24G 

- dł. 19mm; 22G - dł.25mm; 20G - dł. 33mm; 18G - dł. 45mm; 17G - dł. 45mm; 14G - dł. 50mm; 16G - dł.50mm, 

charakteryzujące się wyższymi od wskazanych w siwz przepływami, wyrażonymi w ml/min, zgodnymi z 

wymogami zawartymi w pkt. 4.4.5 normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11  spełniające wszelkie pozostałe wymogi 

siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-7 oraz pakietu nr 3 pozycja 1. 

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

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



klinicznych w trakcie samej procedury kaniulacji, co znajduje merytoryczne uzasadnienie w identyfikacji 

wyrobu medycznego w wypadku wystąpienia incydentu medycznego oraz procedur związanych z ich 

zgłoszeniem. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-7 oraz pakietu nr 3 pozycja 1. 

Prosimy o potwierdzenie, iż opisane i wymagane w siwz „logo producenta” to znak towarowy zgodny z 

definicją zawartą w art. 120 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000r wraz z 

późniejszymi zmianami lub o wskazanie własnego wymogu w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 33 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-7 oraz pakietu nr 3 pozycja 1. 

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 dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 34 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1. 

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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 35 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1. 

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: Zamawiający nie potwierdza.  

 

Pytanie nr 36 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2. 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kraniki trójdrożne o nazwie handlowej Discofix C - 

europejskiego lidera w ich produkcji - firmy B/Braun - wykonane z poliamidu, t.j. materiału o właściwościach 

szczególnie dostosowanych do podawania lipidów i innych leków oleistych i toksycznych, zapewniających 

wyjątkową szczelność i wytrzymałość, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 37 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2. 

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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2. 

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 39 – dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1-9. 

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: Zgodnie z SIWZ. 



Pytanie nr 40 – dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1-9. 

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: Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 41 – dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1-9. 

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: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 42 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1-14. 

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: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 43 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1-12. 

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: Zamawiający potwierdza, iż 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. 

 

Pytanie nr 44 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1. 

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, jeśli Wykonacwa zaoferuje cewniki z balonem o pojemności określanej przez producenta jako 

3ml, który również będzie spełniał wszelkie pozostałe wymogi. Zamawiający uzna to za spełniony wymóg. 

 

Pytanie nr 45 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 4-11. 

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, jeżeli Wykonacwa zaoferuje cewniki z balonem o pojemności określanej przez producenta 

jako 10 ml, który również będzie spełniał wszelkie pozostałe wymogi. Zamawiający uzna to za spełniony 

wymóg. 

 

Pytanie nr 46 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 4-11. 

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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 



Pytanie nr 47 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 4-11. 

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 inną metodę, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 48 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 15. 

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis swz cyt. „Pojemnik na mocz- sterylny - 100ml”, oznacza wymóg 

zaoferowania pojemnika laboratoryjnego w postaci plastikowego kubka  zamykanego wieczkiem, czy też 

woreczka do pobierania próbek moczu u niemowląt ? 

Odpowiedź: Zapis:  „Pojemnik na mocz- sterylny - 100ml”, oznacza: zamykany kubek na mocz – sterylny - o 

polemności 100 ml. 

 

Pytanie nr 49 – dotyczy pakietu nr 8 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: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 50 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 16. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowany worek do godzinowej zbiórki moczy powinien charakteryzować się 

wysokim stopniem dokładności pomiaru /min. co 1ml od 0 do 40ml/, co zapewnia precyzyjny pomiar moczu w 

newralgicznym zakresie, zarówno w oligurii czy anurii oraz zapewnia optymalne wypełnienie ich funkcji 

pomiarowo-klinicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 51 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 16. 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane worki do godzinowej zbiórki moczu jako wyroby do 

długoterminowego użytkowania, 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: Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 52 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1-5. 

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: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 53 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1-5. 

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

folia-papier. 

Odpowiedź: Zamawijący wymaga, aby filtry były pakowane indywidualnie - w opakowania sterylne.   

 

Pytanie nr 54 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

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

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

Odpowiedź: Tak, oferowane filtry powinny posiadać wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. 

 

Pytanie nr 55 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

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

dorosłych jak i dla dzieci do rutynowych procedur anestezjologicznych. 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 56 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry, światowego lidera w ich produkcji firmy 

Medtronic/Covidien, 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 57 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

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/ - tak jak np. filtry 

światowego lidera w ich produkcji firmy Medtronic/Covidien lub równoważne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 58 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 3. 

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 

10.12.2019 r. 

 

Pytanie nr 59 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 3. 

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 - tak jak np. filtry światowego 

lidera w ich produkcji firmy Medtronic/Covidien lub równoważne. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie potwierdza.  

 

Pytanie nr 60 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 4. 

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane filtry do tracheostomii dla dorosłych, 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: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 61 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 4. 

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 - tak jak np. filtry światowego lidera w ich produkcji firmy Medtronic/Covidien lub równoważne. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 62 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 5. 

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

dorosłych jak i dla dzieci do rutynowych procedur anestezjologicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 63 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 5. 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry światowego lidera w ich produkcji firmy 

Medtronic/Covidien, o równoważnym zakresie objętości oddechowej 150-1200ml, spełniające wszelkie 



pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 64 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 5. 

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 - tak jak np. filtry światowego lidera w ich produkcji 

firmy Medtronic/Covidien lub równoważne. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 65 – dotyczy pakietu nr 23 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: Patrz pismo pn. ,,Modyfikacja treści SIWZ _ Przedłużenie terminu składania ofert” z dnia 

13.12.2019 r. 

Pytanie nr 66 – dotyczy pakietu nr 23 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 67 – dotyczy pakietu nr 23 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: Nie, Zamawiający nie potwierdza.  

 

Pytanie nr 68 – dotyczy pakietu nr 24 pozycja 1-7. 

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

termoplastycznego PCV - polskiego lidera w ich produkcji - firmy Balton, powszechnie stosowane w wielu 

jednostkach służby, spełniające wszelki pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie nr 69 – dotyczy pakietu nr 24 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 SIWZ cyt. „Dren Pezzera”- oznacza zaoferowanie drenów posiadających zakończenie w 

postaci główki, z 4 otworami przelewowymi. 

 

Pytanie nr 70 – dotyczy pakietu nr 35 pozycja 1-3. 

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: Zgodnie z SIWZ. 



Pytanie nr 71 – dotyczy pakietu nr 35 pozycja 1-3. 

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 

Odpowiedź: Zapis siwz cyt. „z linią radioznacznikową”, oznacza wymóg zaoferowania cewników 

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

drenażowych. 

 

Pytanie nr 72 – dotyczy pakietu nr 12. 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania filtrów sterylnych?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania filtrów sterylnych. 

 

Pytanie nr 73 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtry mechaniczne (HEPA13 z HME). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 74 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

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

parametrach technicznych i użytkowych, mechanicznych klasy HEPA13 z HME, z portem do kapno, o 

skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; z 

wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze 52 g; z 

portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom 

nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 500ml: 37.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra 

wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o 

objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 

l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; 

posiadający standardowe złącze 22/15. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

Pytanie nr 75 – dotyczy pakietu nr 12 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 76– dotyczy pakietu nr 12 pozycja 3. 

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 77 – dotyczy pakietu nr 12 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 

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 78 – dotyczy pakietu nr 16. 

Prosimy o potwierdzenie, że 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: Zamawiający potwierdza, iż oferowane maski krtaniowe, powinny posiadać zintegrowany 

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

ciśnienia w masce. 

 

Pytanie nr 79 – dotyczy pakietu nr 2. 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści wycenę kaniul wykonanych z PTFE, z dwoma paskami RTG, z 

filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki, z koreczkiem zamykanym standardowo, bez zawartości 

lateksu i PVC, w rozmiarze i  przepływie odpowiednio: 

Poz.1 - 24G/0,7x19 — 20ml/min. Poz.2 - 22G/0,9x25 — 36ml/min., Poz.3 - 20G/1,1x32 — 60ml/min., Poz.4 - 

18G/1,3x45 — 90ml/min., Poz.5 - 17G/1,5x45 — 142ml/min., Poz.6 - 14G/2,1x45— 305ml/min., Poz.7 - 16G/1,7x45 

— 200ml/min.? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 80 – dotyczy pakietu nr 3. 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści wycenę kaniul z dwoma paskami RTG, z filtrem hydrofobowym 

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

60ml/min.? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 81 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1. 

 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości? 

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

 

Pytanie nr 82 – dotyczy pakietu nr 16 pozycja 4. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 16  w pozycji 4 rozmiaru  numer 5 przeznaczonego dla 

pacjentów o wadze 70 kg i wyższej. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 83 – dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1. 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów §8 pkt 1 w następujący sposób: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  

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

dostarczonej w terminie  partii towaru, za każdy dzień opóźnienia,  

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

dzień opóźnienia,  

c) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 84 – dotyczy pakietu nr 4 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 



 

Pytanie nr 85 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1. 

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

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 86 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1. 

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

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 87 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya CH6 z balonem 3ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga ,,Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml”. 

 

Pytanie nr 88 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 12. 

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

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 89 – dotyczy pakietu nr 8 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 90 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 91 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 3. 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaciskacza do pępowiny o długości ramion ok. 52 cm.   

 

Pytanie nr 92 – dotyczy pakietu nr 24 pozycja 1-7. 

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny brzuszne o długości 500mm?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 93 – dotyczy pakietu nr 24 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne F21/500mm?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 94 – dotyczy pakietu nr 24 pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne F27/500mm?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 95 – dotyczy pakietu nr 24 pozycja 7. 

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne F33/500mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 



Pytanie nr 96 – dotyczy pakietu nr 35 pozycja 1-5. 

Czy Zamawiający dopuści cewniki z trokarem pakowane w podwójne opakowanie folia-papier  

z zabezpieczeniem ostrza trokaru? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 97 – dotyczy pakietu nr 35 pozycja 1-4. 

Czy Zamawiający dopuści cewniki z trokarem o długości 37cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 98 – dotyczy pakietu nr 35 pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści cewniki z trokarem o długości 21cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 99 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr antybakteryjny/wirusowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła 

i wilgoci, z portem do kapnografii, przestrzeń martwa 34 ml, objętość oddechowa 150-1500 ml, złącze 22M/15F-

22F/15M? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 100 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr antybakteryjny/wirusowy elektrostatyczno-mechaniczny z 

wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, przestrzeń martwa 40 ml, objętość oddechowa 150-

1500 ml, złącze 22M/15F-22F/15M? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 101 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr antybakteryjny/wirusowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła 

i wilgoci, z portem do kapnografii, przestrzeń martwa 34 ml, objętość oddechowa 150-1500 ml, złącze 22M/15F-

22F/15M? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.   

 

Pytanie nr 102 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr antybakteryjny/wirusowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła 

i wilgoci, z portem do kapnografii, przestrzeń martwa 34 ml, objętość oddechowa 150-1500 ml, złącze 22M/15F-

22F/15M? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 103 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr antybakteryjny/wirusowy elektrostatyczno-mechaniczny z 

wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, przestrzeń martwa 12 ml, objętość oddechowa 150-300 

ml, złącze 22M/15F-22F/15M? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 104 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr antybakteryjny/wirusowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła 

i wilgoci, z portem do kapnografii, przestrzeń martwa 34 ml, objętość oddechowa 150-1500 ml, złącze 22M/15F-

22F/15M? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

 



Pytanie nr 105 – dotyczy pakietu nr 34 pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści równoważny aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu o następującym opisie: 

• dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w 

zakresie 5-250ml/h  (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego 

przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów 

• Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml) 

• komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP 

• ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami 

• odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką 

• elastyczna komora kroplowa  

• kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml  

• filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm 

• uniwersalne zakończenie drenu luer-lock 

• precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy 

• miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP 

• długość drenu 150 cm 

• pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu 

• sterylizowany tlenkiem etylenu 

• pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 360 sztuk 

• opakowanie papier/folia? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 106 – dotyczy pakietu nr 33 pozycja 2. 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 33 pozycja 2 ze względu na brak możliwości samodzielnej 

wymiany tego elementu przez użytkownika i tym samym wymaganej bezpośredniej interwencji serwisu. 

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

13.12.2019 r. 

 

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 


