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Wrocław, dnia 03.02.2022r. 
 

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

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: „Niewszczepialny sprzęt jednorazowy i niewszczepialne wyroby medyczne” 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania z 23.12.2021 r. 
1. Zadanie 52 Poz. 3 

• Prosimy o wydzielenie poz. 3 do oddzielnego zadania, co umożliwi przystąpienie do 
postępowania większej liczbie wykonawców. 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
• Prosimy o dopuszczenie czujników kompatybilnych z technologią Oximax, 

jednopacjentowych, mikrobiologicznie czystych, niezawierających lateksu i DEHP, z 
kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% 
(<70% nieokreślona) - parametr potwierdzony w instrukcji, samoprzylepnych dla 
noworodków poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 30kg, będących wyróbem medycznym 
klasy IIb - dopuszczenie do obrotu na podstawie certyfikatu wydanego przez jednostkę 
notyfikowaną.  

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
• Prosimy o odstąpienie od poniższych wymogów, ponieważ spełnia je tylko jeden 

wykonawca (wytwórca oryginalnej technologii Oximax): 
- posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w 

kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i 
przedłużających żywotność czujnika. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza odstąpienie od powyższych wymogów 
- tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem oryginalnego 

wytwórcy technologii Oximax. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od ustanowionych wymogów 
- Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub instrukcji obsługi 

zaoferowanych czujników wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w 
ruchu oraz z niską perfuzją.  

Odp. 
NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od powyższych wymogów 
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2. Zadanie 73 
• Prosimy o dopuszczenie czujników o szerszym zakresie wagowym 1-20 kg. 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
• Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o czujniki w technologii Nellcor Oximax czy Nellcor 

Non-oximax. 
Odp. 
Chodzi o technologię nellcor oximax 

 
Pytania z 10.01.2021 r. 
 
3. DOTYCZY Zadanie 50 poz.1-5 - jako wyłączny przedstawiciel producenta Arrow Int. w 

Polsce, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 1-5 i utworzenie dla 

nich oddzielnego zadania.  

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 

4. DOTYCZY Zadanie 50 poz.1-4 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że 

należy zaoferować zestawy o minimalnym składzie jak kody produktów zgodnych z swz.  

Odp. 
TAK – Zamawiający potwierdza 

5. DOTYCZY Zadanie 50 poz.5 - w związku z zaprzestaniem produkcji zestawów EU - 14502 – 

IMIN, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 

zestawów z cewnikiem w rozm. 2św/4F/22,22Ga/8cm i minimalnym składzie: 

 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
6. dotyczy Zadanie 54 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy zaoferować rurki 

prod. SUMI lub innego, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymogów swz.  
Odp.  
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TAK – Zamawiający potwierdza 
 
 
7. dotyczy Zadanie 59 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie możliwości 

zaoferowania rurek światowego lidera Rusch, wykonanych z niesilikonowanego PCV , z 
dopuszczalną przez przepisy ilością ftalanów, z białą lub niebieską linią RTG,  pozostałe 
zgodnie z swz. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
8. dotyczy Zadanie 71 poz.1 (2) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

możliwości zaoferowania w miejsce istniejących wymogów swz zestawów Arrow Int. , o 
minimalnym składzie: cewniki jednoświatłowy 18G x 20cm do żyły, wprowadzany metodą 
Seldingera, elastyczny kontrastującym w RTG odporny na załamania, z przezroczystymi 
rozgałęziaczami, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym igła punkcyjna 
18G/6,35cm, prowadnica druciana 0,025”x45cm, strzykawka 5ml LS 3cz..Zestaw pojedynczo 
pakowany, sterylny. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
9. dotyczy Zadanie 71 poz.2 (3) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

możliwości zaoferowania w miejsce istniejących wymogów swz zestawów Arrow Int. , o 
minimalnym składzie: cewniki dwuświatłowy 7F/16,16Ga/30cm wprowadzany metodą 
Seldingera, elastyczny kontrastującym w RTG odporny na załamania, z przezroczystymi 
rozgałęziaczami, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym igła punkcyjna 
18G/6,35cm, prowadnica druciana 0,032”x68cm ze znacznikiem EKG, strzykawka 5ml LS 
3cz..Zestaw pojedynczo pakowany, sterylny. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
10. dotyczy Zadanie 71 poz.3 (4) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

możliwości zaoferowania w miejsce istniejących wymogów swz zestawów Arrow Int. , o 
minimalnym składzie: cewniki dwuświatłowy 7F/16,16Ga/30cm wprowadzany metodą 
Seldingera, elastyczny kontrastującym w RTG odporny na załamania, z przezroczystymi 
rozgałęziaczami, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym igła punkcyjna 
18G/6,35cm, prowadnica druciana 0,032”x68cm ze znacznikiem EKG, strzykawka 5ml LS 
3cz..Zestaw pojedynczo pakowany, sterylny. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
11. dotyczy Zadanie 71 poz.4 (5) - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

możliwości zaoferowania w miejsce istniejących wymogów swz zestawów Arrow Int. , o 
minimalnym składzie: cewniki trzyświatłowy 7F/16,18,18Ga/20cm wprowadzany metodą 
Seldingera, elastyczny kontrastującym w RTG odporny na załamania, z przezroczystymi 
rozgałęziaczami, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym igła punkcyjna 
18G/6,35cm, prowadnica druciana 0,032”x60cm ze znacznikiem EKG, strzykawka 5ml LS 
3cz..Zestaw pojedynczo pakowany, sterylny. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
12. dotyczy zadanie 77 - prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów 

światowego lidera Arrow Int. z cewnikiem w rozm.22Ga/10cm oraz pozostałych 
składowych: igła punkcyjna 21G/3,81cm, prowadnica 0,021”x35cm, strzykawka 5ml LS, 
skrzydełka mocujące: stałe i ruchome.  
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Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
Pytania z 07.01.2021 r. 
 

13.     Zadanie nr 31 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i poz.2 z zadania nr 31 i 
utworzenie nowego, odrębnego zadania 31a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej 
oferty? 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 

 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i poz.2 przetworników o 

długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym? 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 

 

3. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz. 1 i poz.2 ? 

Odp. 
NIE – Edward 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 i poz.2 przetworników do 

pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?: 
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Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 

 
Pytania z 21.12.2021 r. 
 
14. Pakiet nr 13 - W związku że opisany cewnik nie występuje z opisany akcesoriami, prosimy 

Zamawiającego o dopuszczenie wkłucia pediatrycznego z prowadnikiem 0,46/400mm oraz 
igłą wprowadzającą 22G/42mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu 
zamówienia.  

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 

15. Pakiet nr 23 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do kaniulacji tętnic z igłą 
wprowadzającą 0,9/38mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
16. Pakiet nr 39 - W związku że opisany cewnik nie występuje z opisany akcesoriami, prosimy 

Zamawiającego o dopuszczenie wkłucia pediatrycznego z prowadnikiem 0,46/400mm oraz 
igłą wprowadzającą 22G/42mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu 
zamówienia.  

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
17. Pakiet nr 45 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego pięciokanałowego 

zestawu do wkłuć centralnych: Pięciokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z 
termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką 
Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w 
rozmiarze 9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G),  długość cewnika 16cm lub 20cm  do 
wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami 
przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty 
teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w 
podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ 
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krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, 
bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 5 zatyczek z membraną do 
wstrzyknięć, strzykawka 5ml. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
18. Pakiet nr 50, pozycja nr 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 2-kanałowego 

w rozmiarze 4,5F/6cm 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
19. Pakiet nr 50, pozycja nr 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 2-kanałowego 

w rozmiarze 4,5F/8cm 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
20. Pakiet nr 50, pozycja nr 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 2-kanałowego 

w rozmiarze 4,5F/12,5cm 
Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 

 
21. Pakiet nr 50, pozycja nr 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 2-kanałowego 

w rozmiarze 5,5F/12,5cm 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
22. Pakiet nr 50, pozycja nr 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 

3F/8cm. Cewnik 4F/8cm jest niedostępny 
Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
23. Pakiet nr 70, pozycja nr 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłucia centralnego 

jednokanałowego w rozmiarze 17G/20cm. Cewnik wykonany z PUR z integralną przedłużką 
i zaciskiem. W zestawie igła do nakłucia, prowadnik prosty z elastyczną końcówką, 
opatrunek 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
24. Pakiet nr 70, pozycja nr 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego 

dwukanałowego zestawu do wkłuć centralnych: Dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych 
wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany 
techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. 
Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 30cm. Każdy zestaw zawiera 
: cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 
18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 70cm ze znacznikiem głębokości z 
elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, 
system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru 
powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka 
mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
25. Pakiet nr 70, pozycja nr 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego 

dwukanałowego zestawu do wkłuć centralnych: Dwukanałowy cewnik dożylny 
wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, 
rozmiar 5,5FR i długości 30cm. Dwa kanały całkowicie oddzielone od przedłużki aż do końca 
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cewnika, oznakowanie kolorami w celu łatwej identyfikacji linii. Kanały 2x17 G. Znaczniki 
długości co 1 cm od5 cm do końca dystalnego. W zestawie cewnik dwuświatłowy 5,5 Fr, igła 
do nakłucia 21 G widoczna w USG, kaniula 22G, prowadnik typu J , 2 dylatatory, dodatkowe 
skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel 

26. Pakiet nr 70, pozycja nr 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego 
dwukanałowego zestawu do wkłuć centralnych: Dwukanałowy cewnik dożylny 
wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, 
rozmiar 5,5FR i długości 20cm. Dwa kanały całkowicie oddzielone od przedłużki aż do końca 
cewnika, oznakowanie kolorami w celu łatwej identyfikacji linii. Kanały 2x17 G. Znaczniki 
długości co 1 cm od5 cm do końca dystalnego. W zestawie cewnik dwuświatłowy 5,5 Fr, igła 
do nakłucia 21 G widoczna w USG, kaniula 22G, prowadnik typu J , 2 dylatatory, dodatkowe 
skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel 

Odp.  
TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie 
 
Pytania z 05.01.2021 r. 
27. Dotyczy Zadania nr 52 poz. 2 Czy Zmawiający dopuści, na zasadzie równoważności, czujnik 

jednorazowy w postaci delikatnej bezklejowej pianki, zapinanej na rzep, bezpiecznej dla 
delikatnej skóry pacjenta, przeznaczony dla każdej grupy wagowej ( także dla pacjentów 
poniżej 1.5 kg oraz 1.5-5 kg), w tym dla najmniejszych pacjentów, zapinany na palcu stopy 
dziecka lub stopie noworodka, sensor kompatybilny z technologią OxiMax, współpracujące 
(kompatybilne) ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, kalibrowany 
cyfrowo, op. a’24 sztuki? Powyższe rozwiązanie jest dużo korzystniejsze niż opisane 
oryginalne czujniki prod. Covidien, których cena jest nawet dwukrotnie wyższa niż opisany 
czujnik. 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
28. Dotyczy Zadania nr 52 poz. 3 Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi 

operuje, zasady zachowania wolnej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika 
wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż 
oryginalne czujniki, jednopacjentowego, sterylnego do pomiaru saturacji pracującego w 
technologii zgodnej zNellcor Oximax, kalibrowanego cyfrowo i analogowo, z rozszerzonym 
zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji 
identyfikacji, w kształcie litery L, długość kabla ok. 45 cm, z warstwą samoprzylepną 
wykonaną z materiału eliminującego podrażnienia delikatnej skóry, w zestawie z 6 sztukami 
sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika, współpracujący 
ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale 
wagowym zgodnym z opisanym w SIWZ (<3kg, >40kg), bez zawartości lateksu oraz 
ftalanów, czyli o parametrach użytkowych lepszych niż czujniki, na które wskazuje obecny 
opis, tak jak obecnie stosowane przez wiele jednostek służby zdrowia w naszym kraju, bez 
żadnych zastrzeżeń? 

Odp. 
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
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