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Wrocław, dnia 04.04.2022r. 
 

 
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 21.03.2022  
 
Zadanie 51: 
prosimy o dopuszczenie 
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. 
co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Pytanie do Zadanie 11 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji 1. Wydzielenie pozwoli na 
wystartowanie większej 
liczbie wykonawców. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytanie do Zadanie 83  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji 2. Wydzielenie pozwoli na 
wystartowanie większej liczbie wykonawców. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytania z dnia 22.03.2022  
 
Dotyczy pakietu nr 25 
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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. 
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 29.03.2022  
 
Pakiet nr 50, pozycja 1-3 
Proszę o dopuszczenie filtra o parametrach: 
Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów 
oddechowych. Filtracyjna membrana bakteryjna służy do filtrowania bakterii i wirusów. 
Membrana absorbująca wodę służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza w 
obwodzie. 
Wykonanie: ABS, papier filtracyjny 
składa się z pokrywy górnej, pokrywy dolnej i membrany filtrującej. 
Dostosowuje wilgotność powietrza pacjenta 
Wymienia energię cieplną wdychanego i wydychanego powietrza 
Niskie opory przepływu 
Opakowanie: blister : 1 sztuka 
sterylne przez EO, jednorazowego użytku  
Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk 
Gramatura filtra 30g-33g 
Przestrzeń martwa 19 ml 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Pakiet nr 50, pozycja 1-3 
Proszę o dopuszczenie filtra o parametrach: 
Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów  
Wykonanie: ABS, papier filtracyjny 
Jednorazowy filtr do usuwania wirusów i bakterii 
Wydajny przy niskich przepływach 
Opakowanie: blister : 1 sztuka 
sterylne przez EO, jednorazowego użytku  
Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk 
Gramatura filtra 30g-33g 
Przestrzeń martwa 29 ml 
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Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Pakiet nr 91, pozycja 1 
Proszę o dopuszczenie przyrządu bez zastawki anyrefluksowej. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Pytania z dnia 30.03.2022  
 
Pakiet nr 23 pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamkniętego 
zestawu do zbiórki luźnego Stolca o poniższych parametrach: 
System do kontrolowanej zbiórki stolca składający się: 

• silikonowy cewnik z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym 
• pierścień uszczelniający posiadający obustronną „kieszonkę” dla umieszczenia palca 

wiodącego 
• cewnik o długości min. 165 cm ze znacznikiem pozycyjnym w postaci czarnej, grubej 

kreski na cewniku 
• wskaźnik RTG oraz lokalizacji wewnątrz pierścienia uszczelniającego 
• port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały) z wbudowanym zaworem 

redukcji pojemności do max. 45 ml 
• port irygacyjny (niebieski) 
• port do pobierania próbek stolca z zastawką (bezbarwny) 
• porty oznaczone kolorystycznie dla łatwej identyfikacji 
• worek zbiorczy o pojemności 1500 ml 
• worek zbiorczy z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z 

wentylem dezodoryzującym 
• cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego 

podwieszenia na ramie łóżka 
• czas użytkowania 29 dni 
• produkt nie zawiera lateksu 

Zawartość zestawu: 
• silikonowy cewnik z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym zakończony 

podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do podwieszenia 
• 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego 

zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym 
• 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające system przy zmianie worka, 
• strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, 
• zacisk irygacyjny na cewnik 
• zestaw 5 naklejek do opisu wg potrzeb użytkownika 
• instrukcja obsługi w języku polskim 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Pakiet nr 23, pozycja 2 - „worki do zbiórki stolca ”. 
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Prosimy o dopuszczenie Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki 
stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu 
żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie 
przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 7 
Czy Zamawiający dopuści maski czyste mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych 
parametrów? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 9 pozycja 1,2,3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do podawania tlenu z elastycznym paskiem 
mocującym z końcówkami odpowiednio skróconymi i przytwierdzonymi, nie powodującymi 
dyskomfortu dla pacjenta czy trudności z regulacją. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 9 pozycja 4 i 5 
Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem czyste mikrobiologicznie, z zachowaniem 
pozostałych parametrów? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 11 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe czyste mikrobiologicznie? 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 do osobnego pakietu, w celu zwiększenia konkurencyjności 
napływających ofert? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 50 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści filtry pediatryczne o przestrzeni martwej 30 ml, z zachowaniem 
pozostałych parametrów? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 58 
Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o poniższych parametrach: 
- rozciągliwy, karbowany, z materiału PE 
- łącznik podwójnie obrotowy, 
-  port do odsysania 7,6mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką, 
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- długość 15 cm (po rozciągnięciu) 
- przestrzeń martwa: 25ml przed rozciągnięciem, 40ml po rozciągnięciu 
- złącze elastyczne 22mmF z materiału EVA  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 65 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do NIV o poniższych parametrach: 
- maski odpowiednie do trybów CPAP-BPAP i NIV 
- wykonane w 100% z antyalergicznego bezwonnego silikonu medycznego 
- posiadają niezniszczalny elastyczny korpus z poliwęglanu 
- obrotowe złącze do rury 360° 
- zapobiegająca przeciekom dwuwarstwowe uszczelnienie silikonowe 
- silikonową poduszkę z regulowaną podpórką na czoło 
- czteropunktowe połączenie uprzęży na głowę 
- elastyczną i regulowaną uprząż na głowę 
- port tlenowy 
- łatwe zakładanie za pomocą systemu klipsów 
Dostępna w 3 rozmiarach S,M,L do wyboru przez Zamawiającego. 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 75 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczny, zakres objętości 
oddechowych 150-1500ml, posiadający wysoką skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i 
p/wirusową 99,999%, waga 19g, przestrzeń martwa 33 ml, o niskich oporach przepływu 
wynoszących 1,0 cmH20 przy 50l/min z portem do kapnografii zabezpieczonym koreczkiem 
mocowanym na stałe pakowany pojedynczo, sterylny? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 84 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie masek krtaniowych o poniższych parametrach: 
• rurka i mankiet maski krtaniowej uformowane są w procesie produkcyjnym jako jeden, 
pozbawiony wszelkich nierówności i ostrych krawędzi element 
• cienki oraz wyjątkowo miękki mankiet, dokładnie i ze zredukowanym do niezbędnego 
minimum naciskiem przylega do ścian gardła, dodatkowo koniuszek mankietu posiada 
zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania 
• Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej  mankiet umieszczone 
na baloniku kontrolnym 
• Maska posiada znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce 
• dren do napełniania balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku 
• dostępna w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 
• opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem 
• wykonana z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów (w tym DEHP) 
• możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów) 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
Zadanie 112 pozycja 1 i 2 
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Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu, lub 
możliwość przystąpienia do poszczególnych pozycji w pakiecie, umożliwi to zaoferowanie 
produktów przez większą liczbę uczestników postępowania w tym autoryzowanych 
dystrybutorów oraz uzyskanie lepszej oferty. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Pytania z dnia 31.03.2022  
 
1. Czy Zamawiający w zad. 36, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty 
na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestaw do 
godzinowej zbiórki moczu z podwójną, obrotową komorą pomiarową o poj. 400ml z komorą 
pomiarową 50ml do małych objętości oraz dodatkowym portem do pobierania próbek świeżego 
moczu i nieodłączanym workiem zbiorczym o poj. 2000ml, komora kroplowa z 
odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną, uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką 
ochronną, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, dodatkowy nieprzepuszczalny dla 
bakterii i wodoszczelny odpowietrznik na komorze pomiarowej i na worku, czytelna podziałka 
w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł 120 lub 150cm, 
optymalne zamocowanie systemu dzięki taśmie zapinanej na rzepy z pierścieniem typu D-ring, 
dolny kranik spustowy z systemem zapobiegającym kapaniu, mocowany ku górze, do obsługi 
jedną ręką, schowek na dren spustowy, dedykowany do 7 dniowej zbiórki moczu?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
2. Czy Zamawiający w zad. 51, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty 
na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestaw do 3-
stopniowej nefrostomii przezskórnej, 6, 8,  10CH. Elementy zestawu: 2-częściowa kaniula 
punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie), prowadnica sztywna, z 
giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm, 2-
częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w 
rtg, cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 
otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu 
pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock , kranik LL, adapter do worka na mocz 
(łącznik Luer-lock z lejkiem), 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, sterylne, do 
jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu? 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Dotyczy Zadanie 3  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania układów oddechowych 
czystych mikrobiolocznie przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. 2.  
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Dotyczy Zadanie 7  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek czystych biologicznie, 
mikrobiolocznie przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.  
 



ZNAK SPRAWY: EZ/163/416/22  

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne” 

 

7 
 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Dotyczy Zadanie 31  

1. Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i 
Zamawiający wymaga zaoferowania wymienników ciepła i wilgoci do rurek 
tracheostomijny (a nie filtrów).  
Odp. 
TAK – Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i 
Zamawiający wymaga zaoferowania wymienników ciepła i wilgoci do rurek 
tracheostomijny (a nie filtrów). 
 

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania 
wymienników, w których port do odsysania zabezpieczony jest w czterodzielną 
zastawkę (zamiast koreczka).  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 

Dotyczy Zadanie 75  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtrów, wiodącego producenta, 
spełniających wszystkie wymogi swz, o skuteczności względem NaCl równie zgodnej z ISO, 
wynoszącej 93.47 %. 4. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Dotyczy Zadanie 84 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 
masek, wiodącego producenta LMA, o następującej charakterystyce: Maska krtaniowa j.u., 
sterylna, z mankietem uszczelniającym wykonanym z nieprzeziernego silikonu, z 
zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni 
oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania 
mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne 
oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu z oznaczeniami na 
opakowaniu pojedynczym. Balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru. Na rurce znaczniki 
głębokości położenia maski, występujące częściej niż co 1cm. Na opakowaniu pojedynczym kod 
EAN, wyraźny kod kolorystyczny rozmiaru. Rozm.:1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6. 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Dotyczy Zadanie 110 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że jednostką miary w kolumnie C powinna być 1szt. a 
nie op. jak Zamawiający podał. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kalkulacji wartości 
zadania, bowiem różni producenci pakują swoje produkty w różny sposób. 
Odp. 
TAK – Zamawiający potwierdza, że jednostką miary w kolumnie C powinna być 1szt. a nie op. 
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Pytanie 1 
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z 
uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze), po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy…” 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 2 
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny netto przez cały czas obowiązywania umowy.” 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 3 
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie 
zmiana ceny brutto.” 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 4 
Dotyczy warunków umowy § 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
 „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności 
wskazanego na fakturze.” 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 5 
Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca nie może dokonać sesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty. Zgody 
takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 6 
Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy 
niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji 
za zasadną.” 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
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Pytanie 7 
Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 1  
dot. zadania 92 – W celu odpowiedniego dopasowania filtrów do ssaka prosimy o informację jaki 
model ssaka firmy Hersill posiada Zamawiający? 
Odp. 
Model ssaka: Regulador Vacusill 2HV Yelow Gauge 
 
Zadanie 3  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Układ oddechowy dwururowy karbowany 
do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 
1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko 
odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 
dni, opakowanie foliowe.  
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
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. 
 
Zadanie 11  
Pozycja 1  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Cewnik do podawania tlenu przez nos 
jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC,  część donosowa prosta, 
rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału 
eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z 
częścią  opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury 
wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, 
jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP,  
bisfenolu. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, 
producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), 
symbol CE.  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
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Pozycja 2  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Cewnik do podawania tlenu przez nos dla 
noworodków, jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC,  część donosowa 
zakrzywiona, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego 
materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, odległość między końcówkami donosowymi : 5 
mm, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią  opasającą głowę, 
długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika 
standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, , jednorazowego użytku, 
czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP,  bisfenolu. Opakowanie 
jednostkowe pojedyncze z oznaczeniem miejsca otwarcia. Na opakowaniu jednostkowym: 
nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol 
„jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2).  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 19  
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.  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
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. 
   
Zadanie 21  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Worek do zbiórki moczu, sterylny. 
Pojemność 2l. Długość drenu 90cm. Skalowany co 100ml. Bezzwrotny zawór w kształcie litery T. 
Zastawka antyzworotna. Opakowanie foliowe (tylna ścianka biała).  
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 21  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Sterylny worek do długoterminowej zbiórki 
moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 100cm, zastawka antyzwrotna, poprzeczny 
kranik spustowy chowany-free-flow, skalowanie co 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej 
wizualizacji moczu, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek. 
Użycie do 7 dni.  
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
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Zadanie 23  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na 
myśli przebadany klinicznie system do kontrolowanej zbiórki stolca z czasem stosowania do 29 
dni?   
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 23  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na 
myśli system do kontrolowanej zbiórki stolca z balonikiem retencyjnym z kieszonką koloru 
niebieskiego dla umieszczenia palca wiodącego?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 29  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry wraz z linijką 
dwustronną wykonaną z tworzywa sztucznego co gwarantuje jej stabilność nawet gdy staje się 
mokra   ?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
  
Zadanie 36  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, 
sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, 
łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem 
podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę 
antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 
5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr 
hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml 
co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 
500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania 
komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi 
i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr 
hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej 
zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 
3 niezależne sposoby.  
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
  
Zadanie 40  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml, 
w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml      (+/-10ml) z 
biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania 
pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie 
komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się 
cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany 
przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający 
uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.  
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Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 40   
Czy Zamawiający oczekuje, aby ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie miała czułość 350 
cm H2O lub większą z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu 
pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu lub informuje o okluzji 
systemu?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 40   
Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane pojemniki ze sterylną wodą mogły być stosowane 
przez min. 30 dni od otwarcia, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta lub badaniami 
klinicznymi?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 40   
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w 
jednorazowym pojemniku 650 ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. 
Potwierdzone badaniami klinicznymi możliwość stosowania wody przez okres 30 dni.  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
  
Zadanie 57  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Uniwersalny bezigłowy przyrząd do 
przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, z kolcem 
standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 
mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej 
przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia 
ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. 
Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i 
aluminium, wolne od lateksu.  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
  
Zadanie 58  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnego łącznika karbowanego. Reszta 
zgodnie z SWZ.  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
  
Zadanie 84  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, 
sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania 
chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej 
długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością 
przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez 
zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na 
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rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia 
maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach 
wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 
(20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski 
kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym 
i baloniku kontrolnym. 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Dotyczy: pakietu 68  
1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie modelu posiadanego respiratora. 
Jaki model respiratora Medumat posiada Zamawiający : Medumat Standard A, Medumat 
Standard 2 itd.? Rożne modele respiratora posiadają różne przewody, w związku z tym dokładne 
określenie modelu umożliwi zaoferowanie prawidłowego produktu.  
Odp. 
Medumat Standard A 

Dotyczy ogólnych warunków zamówieni a, SWZ oraz proponowanych zapisów umowy 
1. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodzi się na skrócenie terminu 

płatności z 60 do 30 dni? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody 
 

2. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodzi się na wydłużenie terminu 
dostawy z 2 do 4 dni roboczych? W związku z obecną sytuacją na świecie oraz umową 
trwającą 36 miesięcy na dzień dzisiejszy wykonanie zamówienia w 2 dni jest możliwe, 
ale Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć, czy możliwe pozostanie wykonanie takiego 
zamówienia w 2 dni za np. 2 lata. W związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie 
naszego pytania. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody 
 

3. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy nie doszło do omyłki w §4 
proponowanych zapisów umowy? Zgodnie z zapisami Zamawiający wymaga wykonania 
3 szkoleń dla pracowników. Czy Zamawiający nie wprowadził tego zapisu omyłkowo i 
wymaga wykonania szkolenia przy dostawach sukcesywnych produktów 
jednorazowych? Jeśli tak, to w jakim czasie należy takie szkolenie wykonać oraz jaki ma 
być zakres szkolenia? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Zadanie 2 poz. 1 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 130 sztuk, czyli 65 opakowań (op=2 sztuki), czy też 
130 opakowań pakowanych po 2 sztuki? 
Odp. 
130 sztuk 
 
 
 
 



ZNAK SPRAWY: EZ/163/416/22  

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne” 

 

14 
 

Zadanie 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści maksymalną długość rury 200 cm? 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny bez pułapki wodnej? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą? 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 15 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści długość 255 mm? 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 15 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3.3 mm/340 mm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 15 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści długość 340 mm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 15 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4.7 mm/340 mm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 18 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia? 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 23 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o 
następujących parametrach i składzie: 
- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem 
retencyjnym w innym kolorze niż rękaw 
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- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do 
napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką 
jednokierunkową 
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym 
neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości 
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka 
- zestaw wprowadzający 
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 23 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 
500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą 
umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed 
wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 33 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści linię próbkującą o długości 2m? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 41 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści dren do odsysania z końcówką lejek – kapkon? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 41 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy 5/8 mm? 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Zadanie 41 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia 
oraz zabezpieczony dodatkowo opaską foliową? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 41 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy 5/8 mm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
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Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 41 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia 
oraz zabezpieczony dodatkowo opaską foliową? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 49 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o średnicy 5/8 mm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 50 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z 
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999%, 
wirusowej 99,999%, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 
przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 
22M/15F-22F/15M, sterylny? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 50 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych 
elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność 
filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 
150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do 
kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 50 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny 
z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999%, 
wirusowej 99,999%, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 
przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 
22M/15F-22F/15M, sterylny? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 75 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych 
elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, 
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wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 
przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? 
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 wyposażoną w standardowy mankiet? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 84 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wężyk balonika kontrolnego przymocowany do mankietu maski? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 105 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw do nebulizacji zawierający: nebulizator, łącznik T 
oraz dren? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Zadanie 108 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem w rozmiarze 21mm x 26,5mm? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 1 kranika z poliwęglanu odpornego na ciśnienie do 3 
barów? Pozostałe parametry zgodne z SWZ 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 53 poz. 1 przyrzadu do 
przetaczenia o dlugości komory 57mm bez podziału na 2 części , z igłą czterokanałową/ścięcie 
stożek , z odpowietrznikiem ,zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie 
kolca po użyciu (podwieszenie). Pozostałe parametry zgodne z SWZ ? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 53 poz. 2 przyrzadu do 
przetaczenia o dlugości komory 57mm bez podziału na 2 części , z igłą czterokanałową/ścięcie 
stożek , z odpowietrznikiem ,zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie 
kolca po użyciu (podwieszenie), bez ftalanów .Pozostałe parametry zgodne z SWZ ? 
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Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 57 przyrządu z filtrem 
bakteryjnym 0,1 mikrona , filtrem hydrofobowym bakteryjnym 5 mikronów o powierzchni 
0,36cm2. Pozostałe parametry zgodne z SWZ ? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Pytania z dnia 01.04.2022  
 
zadanie 22  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
zadanie 48. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
zadanie 52, poz. 1-2  
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200μm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd 
posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego 
ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta 
komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, 
całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z 
osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –
folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia 
komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 (objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z 
informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak 
zawartości ftalanów? Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów 
typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 
10 cm ?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?  
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
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zadanie 53, poz. 1-2  
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na 
etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości 
ftalanów?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej 
komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm?  
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być 
zgodny z opisem zawartym w SWZ. 
 
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
zadanie 54, poz. 1-2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
zadanie 79 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. 
lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. 
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie. 
 
 
 
 


