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Wrocław, dnia 30.03.2022r. 
 

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: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały 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 dnia 11.03.2022  
 
Dotyczy Zadania nr 55: Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie 
sondy żołądkowej z czterema otworami bocznymi. 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Pytania z dnia 14.03.2022  
 
Czy Zamawiający dopuści produkt: 
Adsorber pełnej krwi  wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, 
DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone, składający się z 
biokompatybilnych wysoce selektywnych garnulek neutralnej żywicy markoporowej. Całkowita 
powierzchnia adsorpcji jednego filtru  > 50 000 m2, objętość 330ml. Szybkości przepływu krwi 
w zakresie 100 do 700 ml / min. Ze względu na dużą powierzchnię adsorbcji zalecany czas 
leczenia pojedynczym adsorberem: do 12 godzin podczas 3 kolejnych dób. Adsorbuje substancje 
hydrofobowe do 60 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników 
krzepnięcia. W skład zestawu wchodzi adsorber, adaptery podłączeniowe do CRRT lub CPB do 
wyboru przez Zamawiającego, zestaw do przepłukiwania adsorbera. Wraz z dostawą 
Wykonawca dostarczy uchwyt do adsorbera. 
Przydatność do użycia min. 20 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Sterylizowany w 
promieniowaniu gamma. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 36 zestawów do godzinowej zbiórki moczu o 
dokładnej podziałce do 20ml z podziałką co 1 ml. z poważaniem Robert Niedzielski 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
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PYTANIA DOTYCZY ZADANIE NR 80 
1. CZY zamawiający ma na myśli łyżeczkę dermatologiczna 1 użytku, sterylne? 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 

2. Czy zamawiający ma na myśli łyżeczki o średnicy 2,3,4,5,7 mm? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 

3. Czy zamawiający wymaga aby łyżeczki były pakowane w sztywne opakowanie, bez 
ryzyka rozerwania się (rozszczelnienia) jak w przypadku papier folia? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 

4. Czy zamawiający wymaga aby łyżeczka była ostra? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 

 
Pytania z dnia 17.03.2022  
 
Czy Zamawiający w Zadaniu 60 dopuści osłonę na mikroskop w rozmiarze 122 x 305 cm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytania z dnia 18.03.2022  
 
Zadanie Nr 26 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji biologicznie czysty obwód pacjenta, jednorazowego 
użytku dla dzieci i dorosłych, wraz z fabrycznie zamontowanym czujnikiem proksymalnym, bez 
worka oddechowego, do respiratorów Hamilton Medical AG. Obwód produkcji Hamilton Medical 
AG. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Zadanie Nr 26 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji biologicznie czysty obwód pacjenta, jednorazowego 
użytku dla dzieci i dorosłych, wraz z fabrycznie zamontowanym czujnikiem proksymalnym, bez 
worka oddechowego, do respiratorów Hamilton Medical AG. Obwód produkcji Hamilton Medical 
AG. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytania z dnia 21.03.2022  
 
Pytanie 1 dot. zadania 39 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy wykonany z 
wielowarstwowej włókniny SMS na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 210 cm x 120 
cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.  
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytanie 2 dot. zadania 39 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy wykonany z 
wielowarstwowej włókniny SMS pod ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm? 
Reszta właściwości zgodnie z opisem. 
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Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytanie 3 dot. zadania zadanie 39 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy pakowany 
indywidualnie w opakowanie zbiorcze po 40 szt? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytanie 4 dot. zadania 39 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy wykonany z 
wielowarstwowej włókniny SMS na całe ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 170 cm x 
100 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.  
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytanie 5 dot. zadania 39 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy wykonany z 
wielowarstwowej włókniny SMS pod ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 160 cm x 80 
cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.  
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytanie 6 dot. zadania 39 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy pakowany 
indywidualnie w opakowanie zbiorcze po 40 szt? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytanie 7 dot. zadania 39 pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający będzie wymagał oświadczenia 
producenta kołderek o kompatybilności z urządzeniem Warm Touch? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Pytanie 8 dot. zadania 92 – W związku z różnymi rodzajami ssaków Hersill prosimy o 
doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga filtrów do ssaków próżniowych czy ssaków 
chirurgicznych, czy ssaków mobilnych, tzw. karetkowych? 
Odp.  
Zamawiający wymaga filtrów do ssaków próżniowych 
 
Pytanie 9 dot. zadania 92 – W związku z bardzo ogólnym  opisem i dużej możliwości 
zaoferowania filtrów równoważnych prosimy aby Zamawiający doprecyzował czy oczekuje 
filtrów o określonym obszarze filtracji (np. 15,2cm2 lub 24,6 cm2 lub 28,6 cm2)?  
Odp.  
Zamawiający nie oczekuje filtrów o określonym obszarze filtracji 
 
Pytanie 10 dot. zadania 92 – Czy Zamawiający będzie wymagał filtrów o skuteczności filtracji na 
poziomie 99,999% ? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie wymaga opisanego rozwiązania 
 
Pytanie 11 dot. zadania 92  - Prosimy o określenie średnicy wewnętrznej drenów z którymi będą 
współpracować filtry? 
Odp.  
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Zamawiający wymaga standardowe dreny do odsysania 
 
Zadanie 5 
Poz. 1 

1. Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia oraz treść odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców dotyczące treści SWZ, udzielonej w dniu 31.01.2022 (jak poniżej), w 
której zarówno pytający jak i odpowiadający pominęli fragment odnoszący się do 
wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia, ciśnienia kranika cyt. „odporny na 
ciśnienie powyżej 4,0 barów” jak również fakt, iż Zamawiający nie stawia 
przedmiotowego wymogu dla kranika z pozycji 2, z czego należy wnioskować, iż nie 
jest to wymóg na tyle istotny, aby jego wymagać, a jednocześnie wymóg, który 
mógłby znacząco ograniczać złożenie ofert wielu Wykonawcom - wnosimy o 
odstąpienie od postawionego wymogu cyt. „odporny na ciśnienie powyżej 4,0 barów” 
lub o dopuszczenie do składania ofert na kranik trójdrożne  cyt. „odporne na 
ciśnienie do 4,0 barów”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Odp. z dnia 31.01.2022. 
2. Zadanie 5 Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Kranik 
odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa 
odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na 
działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej 
długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i 
podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, 
j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie 
kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych 
elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście), objętość wypełnienia 
0,26ml. 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 

Prosimy o potwierdzenie, iż w celu zapewnienia sterylności kranika po wyjściu z 
opakowania jednostkowego - oferowane kraniki - powinny posiadać wyjścia kranika 
zabezpieczone fabrycznie koreczkami luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej 
własnej krawędzi, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odp.  
Zamawiający odstępuje od wymogu "odporny na ciśnienie powyżej 4,0 barów". 

 
Poz. -1-2 

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kraniki trójdrożne, ze względu na 
konieczność identyfikacji wyrobu medycznego przez cały okres ich użytkowania 
klinicznego (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu) - powinny posiadać 
na samym wyrobie jakąkolwiek cechę identyfikującą ich pochodzenie np. w postaci logo 
lub nazwy producenta, numeru katalogowego, nazwy własnej lub innej cechy właściwej 
danemu wyrobowi, wskazanej przez Zamawiającego ? 

Odp.  
Zgodnie z opisem zawartym w SWZ i dokumentach postępowania. 
 
Zadanie 10 
Poz. 1 

1. Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i potwierdzenie, iż przedmiotem 
zamówienia są  butle typu Redon sterylne, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odp.  
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Tak, Zamawiający wymaga butli sterylnych 
 

2. Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i potwierdzenie, iż przedmiotem 
zamówienia są  butle typu Redon o pojemności 250ml lub 400ml do dowolnego wyboru 
Zamawiającego, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. Brak jednoznacznego 
opisania cech przedmiotu zamówienia w oparciu o Art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, 
dotyczących wymaganej pojemności butelek Redona oraz ich sterylności lub nie, 
spowoduje, iż złożone oferty mogą być nieporównywalne, co uniemożliwi 
Zamawiającemu dokonanie badania i oceny ofert zgodnie z zapisami ustawy Pzp, a w 
konsekwencji rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego i zawarcie 
ważnej umowy przetargowej. 
Odp.  
Tak, przedmiotem zamówienia są  butle typu Redon o pojemności 250ml lub 400ml do 
dowolnego wyboru Zamawiającego. 

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy wymóg siwz cyt. „z możliwością jednorazowego 
wytworzenia podciśnienia pozwalającego na wypełnienie całej objętości butli odsysaną 
treścią” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania płaskich butelek Redona z 
harmonijkowym elementem wytwarzającym skuteczne podciśnienie, czy też powinny to 
być butelki typu mieszek, czy może Zamawiający dopuszcza oba powyższe rodzaje 
butelek Redona ? 
Odp.  
Zamawiający wymaga płaskich butelek. 

 
Zadanie 19 
Poz. 1-2 

1. Mając na uwadze pierwotny opis przedmiotu zamówienia oraz treść odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udzielonej w dniu 31.01.2022 (jak 
poniżej), w której Zamawiający dopuścił do składania ofert w obu pozycjach zamiast na 
rampy 3-rójdrożne i rampy 5-drożne tylko na rampy 3-drożne różniące się wyłącznie 
długością przedłużacza (150cm i 180cm), co być może jest omyłką w interpretacji 
zapytania, prosimy o ponowną weryfikację udzielonej odpowiedzi: 
Odp. z dnia 31.01.2022. 
5. Zadanie 19 a. Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rampa 
trójkranikowa z przedłużaczem 150cm bez DEHP, ze zróżnicowanymi kolorystycznie 
kranikami trójdrożnymi do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki 
zabezpieczające zapewniają sterylność rampy. Wykonana z polisulfonu.  
b. Pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rampa pięciokranikowa 
z przedłużaczem 180cm bez DEHP, ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami 
trójdrożnymi do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające 
zapewniają sterylność rampy. Wykonana z polisulfonu. 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie  
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 

Odp.  
Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, rampy 3 oraz 5-drożne 
 
Poz. 1 

1. Mając na uwadze pierwotny opis przedmiotu zamówienia oraz treść odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udzielonej w dniu 31.01.2022 (jak 
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powyżej), prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rampy 3-drożne 
(trójkranikowe) z przedłużaczem 150cm, bez DEHP, z 3 kranikami trójdrożnymi do 
podłączenia 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające sterylność rampy 
z trzpieniem poniżej własnej krawędzi. Wykonane z poliamidu. 

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Poz. 2 

1. Mając na uwadze pierwotny opis przedmiotu zamówienia oraz treść odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udzielonej w dniu 31.01.2022 (jak 
powyżej), prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rampy 5-drożne 
(pięciokranikowe) z przedłużaczem 150cm, bez DEHP, z 5 kranikami trójdrożnymi do 
podłączenia 5 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające sterylność rampy 
z trzpieniem poniżej własnej krawędzi. Wykonane z poliamidu. 

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
 
Poz. -1-2 

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rampy 3-drożne i 5-drożne, ze względu na 
konieczność identyfikacji wyrobu medycznego przez cały okres ich użytkowania 
klinicznego (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu) - powinny posiadać 
na samym wyrobie jakąkolwiek cechę identyfikującą ich pochodzenie np. w postaci logo 
lub nazwy producenta, numeru katalogowego, nazwy własnej lub innej cechy właściwej 
danemu wyrobowi, wskazanej przez Zamawiającego ? 

Odp.  
NIE – Zamawiający nie wymaga więcej, niż zostało opisane w SWZ. 
 
Zadanie 40 
Poz. 1 

1. Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób powinien zostać potwierdzony przez 
Wykonawców wymóg odnoszący się do wymaganego w siwz czasu użytkowania 
oferowanej wody do wielodobowego nawilżania, czy informacja taka powinna być 
wyraźnie, jednoznacznie, fabrycznie oznaczona przez producenta na każdej butelce 
wody, czy też Zamawiający wymaga, aby do oferty dostarczone zostały badania 
potwierdzające przedmiotowy wymóg, czy też Zamawiający dopuszcza oba sposoby  
potwierdzenia ? 
W przypadku dopuszczenia badań, prosimy o precyzyjne określenie wymogów 
odnoszących się do dopuszczonych badań (wskazanie czy badania mają być badaniami 
niezależnych laboratoriów, czy wystarczy, aby były to tylko badania producentów oraz 
wskazanie akceptowalnej przez Zamawiającego zastosowanej metodologii badań, aby 
można było uznać je za porównywalne, a tym samym poddać badaniu i ocenie ofert, 
zgodnym z wymogami ustawy Pzp. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również oba proponowane rozwiązania. Zamawiający dopuszcza 
badania producentów. 
 
Zadanie 51 
Poz. 1 
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1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do przezskórnej 
nefrostomii, o składzie: kateter typu pigtail z łącznikiem do worka w rozmiarach: 
9Fx45cm, 12Fx45cm, 14Fx45cm /do wyboru Zamawiającego/, metalowa prowadnica 
typu Lunderquista typu „J” w rozmiarze .038”x80cm, dwuczęściowa igła wprowadzająca 
18Gx20cm, strzykawka 3-częściowa 10ml luer-lock, kołnierz mocujący, skalpel, opaska 
mocująca oraz rozszerzacze w zależności od rozmiaru katetera:  standardowe w 
rozmiarach 7F, 10F i 13F oraz z rozrywalną koszulką w rozmiarach 10F, 13F i 15F, 
sterylne, pakowane w komplecie w wygodnym do użycia opakowaniu blister-pack – 
europejskiego lidera w produkcji tego typu zestawów. 

Odp.  
NIE – Zamawiający nie wymaga więcej, niż zostało opisane w SWZ. 
 
Zadanie 62 
Poz. 1 

1. Prosimy o doprecyzowanie, jak należy interpretować zapis siwz cyt. „uniwersalny”, czy 
przedmiotem Zamówienia są aparaty 3 w 1 ze złączem ENFit do pomp infuzyjnych  
Kangaroo, czy też są to aparaty 5 w 1, dostosowane zarówno do pomp infuzyjnych 
Kangaroo jak i innych pomp żywieniowych, czy też Zamawiający dopuszcza oba rodzaje 
wskazanych aparatów ? 

Odp.  

TAK – Zamawiający dopuszcza również oba proponowane rozwiązania 
 
Zadanie 51: 
Zestaw do przezskórnej nefrostomii w zestawie z metalową kaniulą punkcyjną 18G (1,2 mm) x 
200 mm, prowadnicą drucianą Lunderquista 0,038” (ok. 0,9 mm) x 1500 mm z elastyczną 
końcówką, 3 rozszerzadłami kontrastującymi pod RTG, łącznikiem do worka i skalpelem do 
nacięcia skóry. Rozmiary CH 8, CH 10, CH 12. Sterylny pakowany podwójnie. Strzykawka 10 ml z 
końcówką LOCK w osobnym opakowaniu. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytania z dnia 22.03.2022  
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość składania oferty w pakiecie 17 na pozycje lub 
stworzenie 2-ch oddzielnych pakietów na poz.  1:    Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych 
kompatybilny z pompą objętościową PLUM A+. Sterylny i na poz.2: Przyrząd do przetoczeń 
płynów infuzyjnych Infusomat Space (BBraun). Umożliwi to przedstawienie Państwu 
korzystniejszej oferty cenowej na ten asortyment gdyż w przetargu będzie mógł wziąć udział 
bezpośredni dostawca danego sprzętu. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Dotyczy pakietu nr 25 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5- tuby ochronnej do 
endoskopów giętkich  i poz. 8- gumowej zatyczki, spełniających wszystkie wymagania 
Zamawiającego ale nie podlegającej ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.211 ze zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia 
deklaracji zgodności i CE (tzw. wyrób niemedyczny) dla którego stawka Vat wynosi 
23%?  
Odp.  
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NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 

2. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację 
wynikającą z pandemii COVID-19 i wojny a także światową sytuację na rynku sprzętu 
medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy la pakietu nr 25 do 30 dni od 
złożenia zamówienia? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 

 
Pytania z dnia 23.03.2022  
 
Dot. zadanie 56 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach 376,3x281,3x79,3 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.  
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Dot. zadanie 56 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 260x100x130 mm i pojemności 875 ml?  
Pozostałe zgodnie z SWZ. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
Dot. zadanie 56 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści miskę/nocnik o wymiarach 195x195x82 mm? Pozostałe zgodnie z 
SWZ. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytania z dnia 25.03.2022  
 
Dotyczy Zadania 3 
Czy Zamawiający dopuści układy wykonane z rur karbowanych w środku i na zewnątrz? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Dotyczy Zadania 3 
Czy Zamawiający dopuści układy mikrobiologicznie czyste? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Dotyczy Zadania 7 
Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Dotyczy Zadania 9 poz. 4-5 
Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste? 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
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Dotyczy Zadania 58 
Czy Zamawiający dopuści łączniki rozciągalne w zakresie 5-15 cm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Dotyczy Zadania 75  
Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 33ml? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytania z dnia 28.03.2022  
 
Czy Zamawiający zgodzi się na podtrzymanie odpowiedzi jakie otrzymaliśmy w postępowa-niu 
EZ/986/416/21 (z dn. 08.02.22) i odniesienie ich do bieżącego postępowania (pakiety są 
tożsame)? 
Pytania jakie były zadane poniżej: 

• Czy Zamawiający w zadaniu 43 dopuszcza: 
Poz. 1 worek urostomijny, kryza 60 mm, system antyzwrotny, przezroczysty lub cielisty, 
opakowanie = 30 szt. 
Poz. 2 płytka do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, wzmocniona 
płytka hydro-koloidowa, zapobiegająca przeciekaniu i działająca ochronnie na skórę, 
pakowanie = 5 szt.  
Poz. 1 worek urostomijny, kryza 60 mm, system zapobiegający przeciekaniu, 
przezroczysty lub neu-tralny szary, opakowanie = 30 szt. 
Poz. 2 płytka do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm,elastyczna 
płytka hydroko-loidowa, dostosowująca się do kształtów ciała, opakowanie = 5 szt.  

• Czy Zamawiający w zadaniu 89 dopuszcza: 
Poz. 1 płytka do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, wzmocniona 
płytka hydro-koloidowa, zapobiegająca przeciekaniu i działająca ochronnie na skórę, 
pakowanie = 5 szt.  

 
Poz. 1 płytka do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm,elastyczna 
płytka hydroko-loidowa, dostosowująca się do kształtów ciała, opakowanie = 5 szt. 

• Czy Zamawiający w zadaniu 100 dopuszcza: 
Poz. 1 worek stomijny, otwarty, zapinany na rzep, docięcie 10-76 mm, płytka 
samoprzylepna, hydro-koloidowa, działająca ochronnie na skórę 
Poz. 1 worek stomijny, otwarty, zapinany na zapinkę, docięcie 10-70 mm, płytka 
samoprzylepna chroniąca przed działaniem wilgoci, zapewniająca przyleganie 

• Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych 
(worki stomijne pakowane po 30 szt, płytki stomijne po 5 szt w opakowaniu 
handlowym)?W przypadku na-szej firmy nie ma możliwości sprzedawania w 
pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio 
wysyłany jest towar do Zamawiającego. 

Odp.  
Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi z dnia 08.02.2022 
 
Dodatkowo zwracamy się o dopuszczenie przesyłania faktury osobno, nie wraz z towarem, gdyż 
w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z 
biura z Warszawy, co uniemożliwia wysyłania towaru i faktury razem. Do każdej do-stawy 
dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list pole-cony 
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priorytetowy) – co powinno się zbiec z terminem dostawy. Istnieje możliwość przesyła-nia 
faktury w formacie pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Zadanie 39 
Poz. 1 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195x100 cm i op. a; 10 szt. 
Poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 120x100 cm i op. a; 10 szt. 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Zadanie 59 
Poz. 1 i 2 
Prosimy o dopuszczenie elektrody o parametrach równoważnych o powierzchni aktywnej 107 
cm2 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Zadanie 69 
prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 3,2 m 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Zadanie 73 
prosimy o potwierdzenie, że chodzi o elektrodę jednorazowego użytku 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytania z dnia 29.03.2022  
 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5: 
 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: 
1) W wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części  dostawy wyrobów za 
każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu okr. w §3 
ust. 2  umowy do dnia zrealizowania dostawy, jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej w 
terminie części dostawy wyrobów 
2) W wysokości 0,5% wartości brutto produktów , którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień 
zwłoki, w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i 
rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto produktów objętych reklamacją 
3) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczną 
nieprzeprowadzonego w terminie szkolenia , wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 umowy, począwszy od dnia 
następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania 
zobowiązania; 
4) W wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w §8 ust 1 
umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i 
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przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not 
korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-
mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „…od dnia zgłoszenia przez 
zamawiającego za pomocą e-maila” na „…od dnia uznania reklamacji” 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Zadanie 92 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 92 poz. 1 filtra 
antybakteryjnego, który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, a dla którego stawka 
VAT wynosi 23%? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Zadanie 9, po. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem i rezerwuarem tlenu o 
pojemności 1000ml, przeznaczoną do podaży tlenu o wysokich stężeniach? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 9, po. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem dla dorosłych, 
przeznaczoną do podaży tlenu o średnich stężeniach? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 10, poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli butelkę o pojemności 200 czy 400ml? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 15, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości roboczej 250mm i długości 
całkowitej 310mm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 15, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3,3ml, długości roboczej 
350mm i długości całkowitej 390mm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 15, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,7mm, długości roboczej 
355mm i długości całkowitej 390mm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
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Zadanie 15, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 360mm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 19, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści rampy bez zaworu odcinającego tupu 
Flowswich? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu bez przesuwanego 
zacisku na drenie i skalowany co 25ml? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 23, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki 
luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę 
silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy 
balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji 
umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu 
utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. 
W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed 
wylaniem zawartości, skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem 
węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy? 
Zadanie 23, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do 
kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 
co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem 
zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym 
balonowaniu worka, w opakowaniu 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy z 
przeliczeniem opakowań? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 28, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowego w 
rozmiarze 2,5 m x 14 cm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 28, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowego w 
rozmiarze 2,5 m x 16 cm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
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Zadanie 28, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony sterylnej na ramię C 
w rozmiarze 220 x 100 cm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 28, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający: 
-  osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm 
-  osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm 
-  2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 32, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 45cm 
końcówka luer-lock męsko żeński? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 35, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki ? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 36, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z poniższymi parametrami: 
-  Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 

40 ml, co ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml) 
- Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system 

podwieszania 
-  Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml 
-  Wyposażony w zastawkę bezzwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T" 
-  Dwuświatlowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzałamaniową na 

wejściu do komory 
- Wyposażony w klamrę zatrzaskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym 

portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą 
przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley 

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 52 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi z komorą 
jednoczęściową? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
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Zadanie 52, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi bez 
dodatkowej pompki? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 53, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi z komorą 
jednoczęściową? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 57, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem 
przeciwbakteryjnym 0,1^m, bez zastawki? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 58, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki martwa przestrzeń? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 78, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze bez otworów bocznych? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 78, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kankę o średnicy 4,7mm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 79, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 84, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową zgodnie z poniższymi 
parametrami: 
- Wykonana z medycznego PVC 
- Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną 
kontrolę oddechu 
- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, 
objętości mankietu, ciśnienia wypełnienia mankietu oraz rozmiaru 
- Uniwersalny, przeźroczysty łącznik 15 mm 
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości 
mankietu 
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki 
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Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 91, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń infuzyjnych z drenem o 
długości 155cm? 
Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
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