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Lp. Pytanie Odpowiedź
1. pakiet nr 10 zestaw do monitorowania ciśnienia

śródbrzusznego
Czy Zmtańający dopuści jł pakiecie nr 10 Zęstaw z
przetwomikiem do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
(IAP) wyposżony w linię płwzącą z przesuwną klemą
zaciskową i aparatem koplowym z wbudowanym
filtrem cząstkowym, 2 x kaniki trójdrożne, łącznik typu

,,T" na linii płuczące1, dren do podłączenia cewnika
Foley'a zakończony uniwersalnym łącznikiem
schodkolłrym, dren z gumowym łącznikiem do
podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L
50-60 ml, Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez
przewód z Mykiem typu ,,RI". Dodatkowo w zestawie
zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej
składający się z komory pomiarowej (bez wew, komór
wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1

ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przeźroczystymi
ściankami ułatwiaj ącymi dokładny odczyt i wizlalizaĄę
moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w
komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm
ze spiralą antyzałamaniową, portu bezigłowego do
pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny
system mocuiący, do 7 dni u pacienta, sterylny?

Zgodnie zSWZ

ż. Czy Zamalviający dopuści do postępowania w Pakiecie
nr2
poz. 1 zestaw do leczenia zaburzęń statyki dna miednicy
mniejszej - plastyka przednia pochrły, o następujących
parametrach: implant o anatomicznym ksztŃcię, z
czterema ramionami, kaźde w plastikowej osłonce,
mateTiał: polipropylen, monofilament, gramatura 45
gim', grubość siatki 0,34, grubość nici 0,15 mm,
wielkośó oczek splotu: 1 x 1,ż5 mm, porowatośó max
1950 pm, zagęszczenie oczek 55Yo (+ 5Yo),, rozmiar

Zamawiający dopuszcza



implantu: podstawy: 5-6 cm i 7-9 cm, wysokość 5 cm,6
cm, 7,5 cm (do wyboru przez Załnawiaiącego).

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie
nr2
poz.2 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy
mniejszej - plastyka tylna pochwy, o następujących
parametrach: implant o anatomicznym ksńałcie, z
polipropylenu monofilamentowego, siatka z dwoma
ramionami pokry.tymi plastikową osłonką; o grubości
0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, porowatości max 1950
pm; o gramaturze 45 glmz, wielkość oczek splotu 1 x
1,25 mm, zagęszczenie oczek 55%o (+ 5%o); rozmiu
siatki: wysokość - 12 cm, szerokość - 6,3 cm, z
dodatkową gómą wypustką o wymiarach: szerokośó 6,3
cm, wysokośó 4 cm, długość każdego ramienia I7 ,5 cm,
szerokośó 10 mm (+ 1,0 mm).

Zamavł iaj ący d,op uszc za

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie
nr2
poz. 3 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu
monofilamentowego, o długości 50-55 cm, szerokości
0,8 cm, w środkowej części wypustka o szerokości 1,2

cm (wyznaczenie środka, ułatwia implantację), taśma o
grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, rozmiar
porów 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45
glm2, Iaśma o atralmatyczlych, laserowo ciętych
brzegach. bez osłonki.

Zamawiający dopuszcza

5. Czy ZmtawiĄący dopuści do postępowania w Pakiecie
nr2
poz. 4 Worek do laparoskopii 200 ml wymiary 065 x
185 mm, przez trokar 10 mm

Zamawiający dopuszcza

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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