
ZNAK SPRAWY: EZ/963/410/21  

Niewszczepialny sprzęt jednorazowy i niewszczepialne wyroby medyczne 

 

1 
 

Wrocław, dnia 26.01.2022r. 
 

Zamawiający: 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 
Centrum Medycyny Ratunkowej   
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 
 
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: „Niewszczepialny sprzęt jednorazowy i niewszczepialne wyroby medyczne” 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania z 07.01.2022 r. 
 
1. Zadanie 6 - Pozycja 1  

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Stent moczowodowy otwarty/zamknięty z 

dwiema pętlami z poliuretanu w zestawie z popychaczem prostym z prowadnicą. Średnica prowadnicy 

0.035”. Każdy zestaw dostarczany łącznie w torebce typu peel pouch. Pakowany pojedynczo, sterylny. 

Rozmiary: 4.8Ch/Fr oraz 6Ch/Fr, długość 24/26/28cm - do wyboru przez Zamawiającego.  

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
2. Pakiet 47  

Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie czy zawór ma być przeźroczysty, co umożliwi wzrokową 

kontrolę procesu przepłukania?  

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 

3. Pakiet 47  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy podczas odłączania końcówki Luer, system dostępu 

naczyniowego ma nie wywoływać napływu krwi do światła cewnika, bez względu na 

sekwencję klemowania?  

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Pytania z 10.01.2022 r. 
 
1. Zadanie 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
2. Zadanie 3 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? 
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Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
3. Zadanie 3 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
4. Zadanie 3 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci półpierścieni? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
5. Zadanie 3 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści potrójny znacznik głębokości? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
6. Zadanie 3 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
7. Zadanie 3 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści rurkę ze śladową zawartością ftalanów? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
8. Zadanie 3 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści rurkę tylko ze stałym szyldem? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
9. Zadanie 3 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści rurkę z pojedynczym mankietem? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
10. Zadanie 11 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści pakowane pojedynczo? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
11. Zadanie 14 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie: 

• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do 
podłączenia rurki i respiratora  

• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 
8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml 
NaCl  
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• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką LUER 
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, 

która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko 
VAP oraz infekcji krzyżowej  

• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego 
do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu  

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany 
rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”  

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez 

konieczności rozmontowania całości systemu  
• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z 

rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez 

ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego 
wizualizację podczas przepłukiwania  

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz 
znaczniki głębokości skalowane co 1 cm  

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli 
siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej 
pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku 
angielskim  

• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu 
z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  

• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowany w rękaw papierowo-foliowy 
• Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm 

(tracheostomia)? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
12. Zadanie 14 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie: 

• posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora  
• dodatkowa, obrotowa złączka 15mm 
• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany 

kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer  
• posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)  
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, 

która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz 
infekcji krzyżowej  

• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego 
do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu  

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany 
rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”  

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta 
• system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z 
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rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez 

ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego 
wizualizację podczas przepłukiwania  

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz 
znaczniki głębokości skalowane co 1 cm  

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli 
siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej 
pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku 
angielskim  

• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu 
z opakowania 

• w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków 
wziewnych, łącznik 

• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowana folia/papier 
• rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR) 
• rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR) 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
13. Zadanie 20 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści balon przełykowy o długości ok. 19 cm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
14. Zadanie 25 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 000/40 mm? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
15. Zadanie 29 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie: 

• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do 
podłączenia rurki i respiratora  

• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 
8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml 
NaCl  

• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką LUER 
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, 

która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko 
VAP oraz infekcji krzyżowej  

• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego 
do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu  

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany 
rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”  

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez 
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konieczności rozmontowania całości systemu  
• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z 

rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez 

ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego 
wizualizację podczas przepłukiwania  

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz 
znaczniki głębokości skalowane co 1 cm  

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli 
siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej 
pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku 
angielskim  

• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu 
z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  

• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowany w rękaw papierowo-foliowy 
• Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm 

(tracheostomia)? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
16. Zadanie 29 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie: 

• posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora  
• dodatkowa, obrotowa złączka 15mm 
• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany 

kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer  
• posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)  
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, 

która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz 
infekcji krzyżowej  

• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego 
do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu  

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany 
rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”  

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta 
• system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z 

rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez 

ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego 
wizualizację podczas przepłukiwania  

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz 
znaczniki głębokości skalowane co 1 cm  

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli 
siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej 
pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku 
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angielskim  
• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu 

z opakowania 
• w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków 

wziewnych, łącznik 
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowana folia/papier 
• rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR) 
• rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR) 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
17. Zadanie 48 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania rozmiary CH12 – 18 / 60cm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
18. Zadanie 48 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania rozmiary CH8 / 40cm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
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