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Lp. Pytanie Odpowiedź

1 Pakiet nr 1, porycja lr ż - Cry zama,wiający dopuści układ z
dodatkową rrrrą do uĄ,tku opcjonalnego?

Zamawiający dopuszcza

ż Pakiet nr 1, porycja nr 5 - Czy zama,wtający dopuści cewniki w
rozmiarach CH6-CH20?

Zamawiający dopuszcza

3 Pakiet nr 1, pozycja nr 5e - Czy zamawiający dopuści cewniki o

długości 60cm?
Zamawiający dopuszcza

4 Pakiet nr 1, porycja nr 6 - Czy zamawiający dopuści rurki Guedel
wykonane z PE?

Zamawiający dopuszcza

5 Pakiet nr l, porycja nr 78 - Czy zamawiający dopuści
niesilikonowane rurki intubacyjne?

Zamawiający dopuszcza

6 Pakiet nr 1, porycja nr 7D - Czy zamawiający dopuści
niesilikonowane rurki intubacyjne?

Zam avł i a1 ący dopuszcza

1 Pakiet nr 1, porycja nr 8 - Czy zamawiający dopuści rurkę

intubacyiną z PCV?
Zamawiający dopuszcza

8 Pakiet nr 1, porycja nr 9.Ą - Czy zamawiający odstąpi od

wymogu! aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?
Zamawiający nie odstąpi od rłl,mogu

9 Pakiet nr 1, porycja nr 98 - Czy zama:wiający odstąpi od

wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?
Zamawiający nie odstąpi od wymogu

l0 Pakiet nr l, porycja nr 9C - Czy zamawiający odstąpi od

wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?
Zamawiający nie odstąpi od wymogu

1l Pakiet nr 1, pozycja nr 10 - Czy zamawiający dopuści niesterylne
(mikobiologicmie czyste) opaski mocujące?

Zamawiający dopuszcza

12 Pakiet nr 1, porycja nr lż - Prosimy o doprecyzowanie czy
zamawiaiący na pewno oczekuje prowadnic wielorazo]ryg!?

Zamawiający dopuszcza

l3 Pakiet nr l, pozycja nr 13a - Czy zamawiający dopuści
prowadnice rozmiar ż,0 do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5-

3,5?

Zamalv iaj ący d opu szcza

14 Pakiet nr 1, porycja nr 13b - Czy zamalviający dopuścr

prowadnice rozmiar 3.3 do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4-0-

5,5?

Zamawiający dopuszcza

15 Pakiet nr 1, porycja nr 13c - Czy zamawiający dopuści Zama:w iaj ący d opu szcza



prowadnice rozmiar 5.0 do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6,0-
10,0?

l6 Pakiet nr 1, porycja nr l3d - Czy zamawiający dopuści
prowadnice rozmiar 10.0 do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6,0-
l0,0?

Zam tw i aj ący d oplszcza

l1 Pakiet nr l, pozycja nr 15 - Czy zamawiający dopuści przewód o
długości 21Ocm?

Zamawiający dopuszcza

18 Pakiet nr 1, porycja nr 19 - Czy zama:wiający dopuści opaski
mocujące do rurek intubacyjnych o szerokości ok, 2 cm?

Zam tw i aj ący dopu szcza

l9 Pakiet nr 1, pozycja nr 21b - Czy zamawiający dopuści dren
dołączony osobno?

Zamawiający dopuszcza

ż0 Pakiet nr 1, porycja nr 23 - Czy zamawiający dopuści
niesilikonowaną rurkę ustno-nosową?

Zamawialący dopuszcza

2| Pakiet nr 1, porycja nr 23 - Czy zamawiający dopuści
niesilikonowaną rurkę ustno-nosową?

Zamawialący dopuszcza

ż2 Pakiet nr 1, porycja nr ż3 - Czy zamawiający dopuści
niesilikonowaną rurkę ustno-nosową?

Zamawiający dopuszcza

23 Paki€t nr 1, porycja nr ż5 - Czy zamawiający dopuści cząsteczki
o średnicy 2,0-2,2 mikrona?

Zamawiający dopuszcza

24 Pakiet nr 7, pozycja nr 4 - Czy zamawiający dopuści okularki
mocowane na rzepy?

Zamaw iajlący clopllszcza

25 Pakiet nr 7, pozycja nr 4a - Czy zamawiający dopuści okularki o
maksymalnym obwodzie 3l cm?

Zamawiający dopuszcza

26 Pakiet nr 7, pozycja nr 4b - Czy zamawiający dopuści okuJarki o
maksymalnym obwodzie 40 cm?

Zamawiający dopuszcza

27 Pakiet nr 7, pozycja nr 19 - Czy zarnawiający odstąpi od
wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?

Zamawiający dopuszcza

28 Pakiet nr 7, pozlcja nr 20 - Czy zamawiający odstąpi od
wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?

Zamawiający dopuszcza

ż9 Pakiet nr 7, pozycja nr 21 - Czy zamawiający dopuści zgłębnik
wykonany z PCV bez zwańości DEHP?

Zamawiający dopuszcza

30 Pakiet nr 1, pozycja nr 4ża - Czy zamawiający dopuści kompres
o rłymiarach 16 x26 cm2

Zamawiający dopuszcza

31 Pakiet nr 7, potycja nr 42b - Czy zamawiający dopuści kompres
o łrymiarach 21 x 38 cm?

Zamawiający nie dopuszcza

3ż Pakiet nr 1, pozxcja ar 42b - Czy zamawiający dopuści kompres
o wymiarach 21 x29 cm?

Zamaw i ający dopls szcza

33 Pakiet nr 7, pozycja nr 4żc - C,zy zamawialący dopuści kompres o
wymiaraclr 7,5 x 13 cm?

Zamawiający dopuszcza

34 Pakiet nr 7, pozycja nr 43 - Czy zamawlalący oczekuje zestawu z
l 0ml saszetką zawier ającą 0,72%o r ońworem chlorheksydyny?

Zamawiający dopuszcza, oczekuje w
Zestawie preparatu antyseptycznego

35 Pakiet nr 7, pozycja nr 43 - Czy zamavliający oczekuje zestawu
pakowanego na sztyłvnej tacce umożliwiającej przegotowanie
zestawu po otwarciu?

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

36 Pakiet nr 7, pozycja nr 50 - Czy zamawiający dopuści pojernniki
zamykane na wcisk?

zsodnie z swz
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3,7 Pakiet nr 40, porycja nr |a - Czy zamavliający dopuści cewnik do
podawania tlenu z noskami o wysokości 13mm?

Zamawiający dopuszcza

38 Pakiet nr 40, pozycja nr 2 - Czy zarnawiający dopuści zestaw do
nebulizacji z drenem zakończonym standardowym złączem
żeńskim (na wcisk)?

Zam arł i aj ący d,o ptl szcza

39 Pakiet nr 48, porycja nr la - Czy zamawiający dopuści filtr o
obiętości oddechowej w zakesie 150-1500mI?

Zamawiający dopuszcza

40 Pakiet nr 48, porycja nr lb - Czy zamawiający dopuści filtr o
objętości oddechowej w zakesie 150-] 500ml?

Zamawiający dopuszcza

41 Pakiet nr 51, porycja nr 1- Czy zamawiający dopuści jako
produkt równoważny zamknięty system do odsysania o
następuj ących parametrach :

. posiada zintegrowany łącznik o kącie 90" do podłączenia
rurki i respiratora
. dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
. posiada obrotowy poń do plzepłukiwania cewnika (poń do
irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do pońu
kompatybiIny z połączen iem luer
. posiada zamykany port do podawania leków wziewnych
(MDD
. posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację
wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona
co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcj i knyżowej
. posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci
kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający
zagubieniu
. regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siĘ
ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją ,,OPEN". blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzezjego
obrót o 90, lub 180,
. samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od
pacjenta
. system \łTposażony w klin pozwalający na bezpieczne
rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia
elementów
. cewnik zakończony atlaumatyczni€ niebieską miękką
obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w
czamą obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas
przepłukiwania
. cewnik rłyposażony w dwa otwory boczne ułożone
naprzemianlegle oruz znacznlki głębokości skalowane co l cm
. oznaczertie 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

zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany
zestawu w języku angielskim
. system stanowi integralną całość i jest gotowy do uż]cia
bezpośrednio po wyjęciu z opakowania

zestawie do użlłku opcjonalnego przestrzeń martwa,
Zatyczka pońu do leków wziewnych, łącznik

Zamawiający dopuszcza
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. sterylny, sterylizovvany tlenkiem etylenu

. jednorazowego ułtku z możliwością stosowania do 72
godzin
. pakowanafolia./papier

4ż Pakiet nr 51, porycja nr I - Czy zamawiający dopuści jako
produkt równoważny zamknięty system do odsysania o
następuj ących parametrach :

. zintegrowany podwójnie oblotow} łącznik 15 mm o kącie
45o do podłączenia rurki i respiratora
. obrotowy poń do przepłukiwania cewnika (port do irygacji)
o dfugości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu
kompatybilny z fiolką l0 ml NaCl
. zamykany poń do podawania leków z końcówką Luer
. przeżroczysta komora pozwalaląca na obserrvację
wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona
próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcj i krzyżowej
. zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka
zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
. regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli
siĘ ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją
,,oPEN". blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego
obrót o 90" lub l80"
. suwakumożliwiającypełnezamknięcie/otwarcieprzepĘwu
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
przepfukiwania
. cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone
naprzemianlegle o raz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
. oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika,
na zaworzę kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z
standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu
z rękawem ochronnym
. w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daĘ 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

Zamawiający dopuszcza

43 Pakiet nr 5ż, pozycjz nr 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o
następuiących parametrach i składzie:

zsodnie z swz
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- rękaw silikonołT o długości 160cm ze znacznikami głębokoścr
zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczon:y
symbolem "IRzuG", drugi poń do napełniania balonika
uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką
jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co l00ml) z
filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do
ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, str4lkawka 60ml?

44 Pakiet nr 5ż, pozycja nr ż - Cz1 zama:wiający dopuści worki o
pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml),
posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (biĄ), a drugą
przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr
węglowy, mikobiologicznie czyste?

Zgodnie z SWZ

45 Pakiet nr 56, porycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści worek na
wymiociny, takijak obecnie stosowany, posiadający funkcję ,,Twist
& Lock" (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwiając ą bezpieczne
zamknięcie worka po uzyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały
się na zewnątrz?

Zamawiający dopuszcza

46 Pakiet nr 56, porycja nr ż - Czy zamawiający dopuści myjki,
takie jak obecnie stosowane, posiadające tylko środek myjący?

Zamawialący dopuszcza myjki
nasączone środkami myjącl mi i

dezynfekującymi

47 Pakiet nr 56, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści myjki w
formie rękawicy o wyniarach 11 x 24,5 cm, nasączone jedynie
środkiem myjącym?

Zamawiający dopuszcza myjki
na5ączone środkami myjącymi i

dezynfekującymi

48 Dotycry Pakietu nr 42
Czy Zamawiający w związku ze zmianą technologiczną dopuści
opakowania Ępu blister?

Zamawiający dopuszcza

49 DoĘcry Pakietu nr 42
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające w swoim
składzie celulozę? Nie wpł}nva to najakość oferowanego produktu
a wynika z procesu technologicznego rłryprodukowania opakowań
typu folia papier?

Zama:w iający dopuszcza

50 Dotycry Pakietu nr 42
Czy Zamavłiający wymaga aby zaoferowany asoltyment pochodził
od jednego producenta?

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

51 DoĘcry § 6 ust. l pkt 1) ppkt a) Wzoru Umorry
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kary
umownej w wysokości 2%o kwoĘ brutto dostawy, której dotyczy
zwłoka, za kńdy dzień zwłoki.

Zamawiający nie wyraża zgody
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5ż DoĘczy § 6 ust. 1 pkt 2) ppkt a) Wzoru Umowy
Z,wracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar
umownych od niezrealizowanej części umorły.

Zamawiający nie wyraża zgody

53 Czy Zamawiający wyrazl zgodę na dodanie kolumny z wielkością
opakowania i ceną jednostkową netto w Fotmularzu cenowym?

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

54 Czy pliki mają zostaó podpisane profilern zaufanyrn pracownika

wznaczonego i upoważnionego do reprezentowania naszej firmy
w przetargu, czy podpisane profilem zaufanyrn instytucji? Czy
możnaiĘmitym

Zgodnie z zapisem SWZ - pkt, 14
ppkt. 11 tj. ,,Ofertę, wraz ze
stanowiącymi jej integralną częśó
zńącznlkami, składa się pod
rygorem nieważnoŚci w formie
elektronicznej za pośrednictwem
Platformy, podpisaną
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym."

55 Pakiet 17

Poz. 1

Czy Zamalviający dopuści, na zasadzie równowżności, stapler
okrężny jednorazowy zakrzy,wiony, ze zszy,łvkami wykonanymi ze
stopu §łanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, Ergonomiczna
konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść,
przejrzysĘ wskźnik optymalnego momentu strzału, oznaczenie
rozmiaIu staplera na staplerze i opakowaniu, Długość szaftu 25 cm,
średnica 2l mm, długość linii szycia 19 mn, wysokość zsz}rvek
otwaĄch 4,5 mm , ilośó zszylvek 18?

Zgodnie z SWZ

56 Pakiet 17

Poz, 2.3
Czy Zamalvialący dopuści, na zasadzie równoważności, stapler
okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zszywkami wykonanymi ze
stopu tJĄanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, Ergonomiczna
konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść,
przejrzysĘ wskaźnik optymalnego momentu strzału, oznaczenie
rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu. Długość szaftu 25 cm,
średnica 25 mm, długość linii szycia ż3,2 mm, wysokość zszywek
otwaĄch 4,8 mm , ilość zszywek 20?

Zgodnie z SWZ

5,7 Pakiet 17

Poz. 4
Czy Zamawlający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler
okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zsz\ryękami wykonanymi ze
stopu Ętanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału. Ergonomiczna
konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść,
przejrzysĘ wskaźnik optymalnego momenfu strzału, oznaczenie
rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu. Długość szaftu 25 cm,

Zgodnie z SWZ
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średnica 29 mm, długośó linii szycia 26,2mm, wysokość zszywek
otwańych 4,8 mm , ilość zszyvekZ4?

58 Pakiet 17

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler
okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zszywkani wykonanymi ze
stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu shzału, Ergonomiczna
konstrukcja "pokrętła skzydłowego", gumowana rękojeśc,
przejrzysly wskaźnik optymalnego momentu strzałl, oznaczenie
rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu, Dhrgość szaftu 25 cm,
średnica 32 mm, długość linii srycia 28,8mm, wysokość zsąrwek
otwarfych 5,0 mm, ilość zszyłvek 30?

Zgodnie zSWZ

59 Pakiet l7
Poz. 6
Czy Zamaw:njący dopuści, na zasadzie równoważności, stapler
okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zszywkaml wykonanymi ze
Stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału. Ergonomiczna
konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść,
przejrzysty wskaźnik opĘmalnego momęntu slrzału, oznaczenie
rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu. Dfugość szaftu 25 cm,
średnica 34 mm, długość linii szycia 30,8 mm, wysokość zszyłvek
otwartych 5,0 mm , ilość zszyvek 32?

Zgodnie z SWZ

60 Pakiet 17

Poz, 7
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazorły stapler endoskopowy, zamykająco-tnący, z ładunkiem
45 mm, z możliwością aĘkulacji, cięcie długości 43,5 mm,
długość linii zszywek 45 mm, jedna rękojeść zamykająco-tnąca.
Zszywki wykonane ze stopu §łanu, kompatybilne z MRI i

biologicznie. Trzy podwójnie ułożone rzędy zszywek, tworzące
ksźałt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwańej 4,8 mm,
uysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 66?

Zgodnie z SW Z

ól Pakiet 17

Poz. 8
Cry Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazorły stapler liniorły poprzeczny, rozmiar 45 mm (w
zestawie DWA ŁADL]NKI Niebieskie - tkanka standardowa,
tysokość zsz}"vvki otwartej 3,5 mm), z wymiennymi ładunkami
aplikującymi podwójną linię naprzemiennie ułożonych zszywek,
wykonanych ze stopu tytanu, zszywki dostosowane do MRI i

zgodne biologicznie. Stapler posiada pin pozycjonujący ułatwiający
kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego ksaałt litery B. Z
możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach

iednego zabiegu operacyinego (do 8 wystrzeleń). Długość linii

Zgodnie zSWZ
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szwu 42,5 mm, wysokośó zszy,wki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm.
llość zszywek l5?

6ż Pakiet 17

Poz. 9
Czy Zamavłiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, rozmiar 45 mm (w
zestawie DWA ŁADLrNKI Zielonę - tkanka gruba, wysokość
zsz}nvki otwaftej 4,8 mm), z wymiennymi ładunkami aplikującymi
podwójną linię naprzemiennie ułożonych zszywek, wykonanych ze
stopu §Ąanu, zszJwki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie.
Stapler posiada pin pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i

uzyskanie idealnego ksźałt litery B. Z możliwością wielokrotnego
użycia i rłymiany ładunków w ramach jednego zabiegu
operacyjnego (do 8 wystrzeleń), Długość linii szwu 4ż,5 mm,
wysokość zszywki 3,5 mm, po zamklięciu 1,5 mm. Ilośó zszywek
15?

Zgodnie z SWZ

63 Pakiet 17

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, rozmiar 60 mm (w
Zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa,
wysokość zszywki otwartej 3,5 mm), z wymiennymi ładunkami
aplikującymi podwójną linię naprzemiennie ułożonych zszyrłek,
wykonanych ze stopu §łanu, zszyłvki dostosowane do MRI i
zgodne biologicznie, Stapler posiada pin pozycjonujący ułatwiający
kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego ksztah Iitery B. Z
możliwością wielokrotnego uzycia i wymiany ładunków w ramach
jednego zabiegu operacyjnego (do 8 rłrystrzeleń), Długość linii
szwu 59,0 mm, wysokość zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm,
Ilość zszl,wek 21?

Zgodnie z SWZ

64 Pakiet 17

Poz, 11

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, rozmiar 60 mm (w
zestawie DWA ŁADLrNKI ZieIone - tkanka gruba, wysokość
zszywki otwartej 4,8 mm), z wymiennymi ładunkami aplikującymi
podwójną linię naprzemiennie ułożonych zsrryek, wykonanych ze
stopu tJłanu, zs4lwki dostoso,łane do MRI i zgodne biologicznie.
Stapler posiada pin porycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i
uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możIiwością wielokrotnego
użrycia i uymiany ładunków w ramach jednego zabiegu
operacyjnego (do 8 wystrzeleń). Długość linii szwu 59,0 mm,
wysokośó zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek
212

Zgodnie z SWZ
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65 Pakiet 17

Poz, lż
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 60 mm,
automatyczne zabezpieczenle przed prrypadkowym wystrzeleniem
noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem
zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pusĘm wystrzałem.
Zszywk| wykonane ze stopu tytanu dostosowane do MRI i zgodne
biologicznie. Po zarnknięciu tworzące ksźałt litery B. Z
możliwością Skrotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku,
Długość linii cięcia 6ż,9 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po
zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 64, Zamawiający każdorazowo
określi rodzaj ładunku?

Zgodnie z SWZ

66 Pakiet 17

Poz. 13

Czy Zamalviający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 60 fr ,

automatyczne Zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem
noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem
zlż.r,lego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem.
Zszyłvki wykonane ze stopu §łanu, dostosowane do MRI i zgodne
biologicznie. Po zamknięciu tworzące ksztah litery B. Z
moż]iwością 8krotnego lĘcia, oraz 7 krotną łr,ymianą ładunku.
Długość linii cięcia 62§ mm, wysokość zszyrvki 4,8 mm, po
zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 64. Zamawiający każdorazowo
określi rodzaj ładunku?

Zgodnie zSWZ

61 Pakiet 17

Poz. 14
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 60
mm (niebieski). Zszyu,ki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane
do MRI izgodne biologicznie, Po zamknięciu tworzące kształt
litery B. Długość linii szwu 62,9 mm, wysokość zszyr,vki 3,8 mm,
po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 64?

Zgodnie z SWZ

68 Pakiet 17

Poz. 15

Czy Zamawlający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 60
mm (zielony). Zsąrwki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do
MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu rworzące ksźałt litery
B. Dfugośó linii snvu 62,9 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po
zamknięciu 2,0 mm. Ilość zsłłvek 64?

Zgodnle z SWZ

69 Pakiet 17

Poz. 16

Cry Zamawialący dopuści, na zasadzie równowżności,
iednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 80 mm,

Zuodnię z SW7,
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automatyczne zabezpieczęnie przed prąlpadkowym wystrzeleniem
noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem
zlżytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym §rystrzałem.
Zszywki, wykonane ze stopu błanu dostosowane do MRI i zgodne
biologicznie. Po zamknięciu twolzące ksżałt litery B. Z
możliwością Skrotnego uĄcia, oraz 7 krotną wymianą ładunku.
Długość linii cięcia 82,9 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po
zamknięciu 1,5 mm, Ilość zszyrvek 84. Zamalviający każdorazowo
określi rodzaj ładunku?

10 Pakiet 17

Poz. |7
Czy Zamavłiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 80 ffiffi,
automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem
noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem
zużrylego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem,
Zszyrvki wykonane ze stopu §tanu, dostosowane do MRI i zgodne
biologicznie. Po zamknięciu tworzące ksaałt litery B. Z
możliwością 8krotnego lĘcią oraz 7 krotną wymianą ładunku.
Dfugość linii cięcia 82,9 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po
zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszylvek 84. Zamawiający każdorazowo
okeśli rodzaj ładunku?

Zgodnie z SWZ

1| Pakiet 17

Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazorły ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80
mm (niebieski). Zszyrvki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane
do MRI izgodne biologicznie. Po zarnknięciu tworzące kształt
litery B. Długość linii szwu 82,9 mm, wysokość zszywki 3,8 mm,
po zamknięciu 1,5 mm, Ilość zszywek 84?

Zgodnie z SWZ

1z Pakiet 17

Poz. 19
Czy Zamawialący dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80
mm (zielony). Zszywki wykonane ze stopu rytanu, dostosowane do
MRI i zgodne biologicznie, Po zamknięciu tworząoe kształt litery
B. Długość linii szwu 82,9 mm, wysokość zszywki 4,8 mrn, po
zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 84?

Zgodnie z SWZ

13 Pakiet 17

Poz. 20
Czy Zamawiaj1cy dopuści, na zasadzię równoważności,
jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100 mm,
automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem
noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem
z!żr,tego ładunku, zabezpieczenie przed pusĘm wystrzałem.
Zszyłvki wykonane ze stopu §Ąanu, dostosowane do MRI i zgodne
biologicznie. Po zamknięciu tworzące ksźałt litery B. Z

Zgodnie z SWZ
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możliwością 8krotnego u,Ącia, oraz 7 krotną wymianą ładunku,
Długość linii cięcia 96,0 mm, wysokość zszyłvki 3,8 mm, po
zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszyłvek 104. Zamawiający każdorazowo
okeśli rodzaj ładunku?

74 Pakiet 17

Poz. żl
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzle równoważności,
jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100 ffifr,
automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem
noża, system blokady bezpieczeństwa przed rłystrzeleniem
zlż>,tego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem.
Zszy,wki *ykonane ze stopu qłanu, dostosowane do MRI i zgodne
biologicznie, Po zamknięciu tworzące ksaałt litery B. Z
możliwością 8kotnego uĘcia, oraz 7 krotną wymianą ładunku,
Długość linii cięcia 96,0 mm, wysokość zszyrłki 4,8 mm, po
zamknięciu 2,0 mm. ]lość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo
określi rodzaj ładunku?

Zgodnte zSWZ

75 Pakiet 17

Poz. żż
C.y Zamawiający dopuści, na zasadzle równoważności,
jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykaj ąco-tnącego
100 mm (zielony). Zsrywki wykonane ze stopu §.tanu,
dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu
tworzące kszałt litery B. Długość linii snłu 96,0 mm, wysokość
zszywki 3,8 mm, po zamkrrięciu 1,5 mrn. Ilość zszywek l04?

Zgodnie z SWZ

16 Pakiet l7
Poz, ż3
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności,
jednorazowy ładunek do staplela liniowego zamykająco-tnącego
l00 mm (zielony). Zszywki wykonane ze stopu tytanu,
dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu
tworzące ksaałt litery B. Długość linii szwu 96,0 mm, wysokośó
zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, Ilość zszywek 1 04?

Zgodnie z SWZ

17 Pakiet 70 poz, ż
Prosimy o dopuszczenie czepka w rozmiarze uniwersalnym

Zamawialący nie dopuszcza

,78 Pakiet 70 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie jako a|ternatywy
Jednorazowe, długie ochraniacze na buty, środek ochrony osobistej
kategorii III zgodnie z EU Reg.ż0l6la25,Ęp 6 P-B zgodnie z
normą EN l3034:2005+Al:2009, góma krawędż zakończona
elasĘczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej
kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN
1 4 lż6:2003+ ACż004, spełniają normę EN ISO 1 3688 :20 1 3- 1 2.

Ochraniacze wykonane z laminowanej polieĘlenem włókniny
polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą,

Zamawiający dopuszcza nie rłymaga
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19 Pakiet 70 poz. 4
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy wykonanych z
fo lii.

Zamaw iający rJopuszcza

80 Pakiet 73
Prosimy o dopuszczenie jako altematywy:
Sterylny barierowy fartuch izolacyjny w kolorze żóĘm, wiązany
na troki w pasie i przy szyi z rękawami zakończonymi
dzianinowymi mankietami, Fartuch wykonany w części przedniej i

na rękawach z bilaminatu włóknina/folia polietylenowa o
gramatvze 27 gim2, plecy wykonane z oddychającego
polipropylenu o gramaturze 15 g/m2. Odpomość na przenikanie
wody w miejscach kry.tycznych co najmniej 109 cmH2o. Produkt
oznakowany j ako środek ochrony osobistej kat. I.

Zgodnie z SWZ

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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