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FZP.III-241/33/21 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „DROBNY 

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”. 
 

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1.  

 Czy  Zamawiający  w zadaniu 16 wymaga  :  

 1.Wysoki przepływ pow 450 ml/ min ? 

2.Komfortowe i łatwe mocowanie cewnika do skóry przy użyciu obrotowych skrzydełek? 

3.Czy rozrywalna koszulka ma mieć mechanizm zastawkowy minimalizujący ryzyko zatoru powietrznego  ? 

4. Łatwe wprowadzanie cewnika za pomocą osobnego  kanału ? 

6. Skalpel ,opatrunek samoprzylepny w zestawie ? 

7. Dwa rozszerzacze (12f i 14 f) ? 

8. Mufka na cewniku ? 

Odpowiedź: Rozrywalna koszulka ma mieć mechanizm zastawkowy minimalizujący ryzyko zatoru 

powietrznego  oraz mufka ma być na cewniku, reszta parametrów zgodnie ze SWZ 

 

Pytanie nr 2.  

Do pakietu 14 

Z uwagi na zmianę oznaczeń na folii prosimy zamawiającego o dopuszczenie: 

Poz. 1 rozmiaru części przylepnej 10x20 

Poz. 2 rozmiaru części przylepnej 35x35 

Poz. 3 rozmiaru części przylepnej 60x45  

Z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 3.  

zadanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków 

z filtrem bakteryjnym 0,2 µm oraz cząsteczkowym 5 µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem 

i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany 

tlenkiem etylenu, z zaworem bezigłowym. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia 

skutecznej procedury medycznej.  

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany 

dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych 

ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie 

finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 



 

Pytanie nr 4.  

zadanie 6: 

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 6 300 opakowań zbiorczych szpatułki drewnianej 

sterylnej zawierających po 100 sztuk w jednym opakowaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 300 op x100 szt. 

 

Pytanie nr 5.  

zadanie 17: 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przygotowywania leków z filtrem bakteryjnym 0,2 µm, reszta zgodna 

z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Filtr 0,2µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego 

w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź 

zanieczyszczeń, niż filtr 0,45µm.  

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany 

dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych 

ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie 

finansami publicznymi.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 6.  

 pakiet 5 pozycja 1 termin składania ofert: 03.08.2021 

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 5 dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane 

z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji 

bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, 

z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 

12 FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14 FR długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem 

objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni 

rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 7.  

 Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 5 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy 

(High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr 

i 13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego? 

Charakterystyka cewnika: 

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex 

- radiocieniujący szaft cewnika 

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów 

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry 

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się 

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość 

- kompatybilny z MRI 

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką 

elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje 

gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 

- igła wprowadzająca 18G 

- rozszerzadło 

- nasadki iniekcyjne Luer Lock 

- wyprodukowany w Niemczech 



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 8.  

 Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 16 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy 

poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją 

końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu 

recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 

19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm, do wyboru przez Zamawiającego? 

Charakterystyka zestawu: 

- radiocieniujący cewnik 

- silikonowe ramiona 

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne 

- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze 

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość 

- kompatybilny z MRI 

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką 

elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje 

gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 

- adapter wypełniający 

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze 

- igła wprowadzająca 18G 

- rozszerzadło12 Fr 

- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką 

- nasadki iniekcyjne Luer Lock 

- kleszczyki – 2 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 9.  

zadanie 23, pozycja 1 

Czy Zamawiający wymaga drenażu komorowego z drenem komorowy w zestawie- tak aby nie musieć składać 

zamówienia osobno na dren komorowy osobno na drenaż?  

Osobno pakowany zestaw drenażowy oraz dren komorowy stwarza ryzyko posiadania niekompletnego 

zestawu, który uniemożliwi wykonanie zabiegu. 

Odpowiedź: Tak, czasem istnieje potrzeba wymiany zestawu drenażowego bez wymiany drenu 

komorowego 

 

Pytanie nr 10.  

zadanie 23 Prosimy o dopuszczenie drenażu komorowego z komorą kroplową 120ml (obecnie wymagana 
komora 100 ml)  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 11.  

 zadanie 23 
Prosimy o dopuszczenie drenu komorowego o długości 35 cm z możliwością przycięcia do żądanej długości, 
o średnicy zew. 2,8mm (obecnie wymagana średnica 3,0mm) bez utraty  średnicy wew. wynoszącej 1,5mm 
(zgodnie z wymaganiami) z 4 rzędami po 4 otwory drenażowe, w zestawie jak przedstawiono na poniższym 
rysunku poglądowym 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 12.  

 zadanie 23 
Prosimy o dopuszczenie zestawu komorowego zawierającego poniżej wymienione elementy w zestawie: 
- dren komorowy impregnowany barem, 35 cm z odcinkiem dystalnym 2,4cm zawierającym 4 rzędy po 4 
otwory drenażowe każdy, śr. zew. drenu 1,5mm, śr. zew. 2,8mm 
- Trójgraniec 15 cm 
- Łącznik Luer typu obejmującego 
- Kołnierz mocujący 
- Kolec ze stali nierdzewnej  
- Czerwona nakrywka  
- Torebka drenażowa Becker 700 ml 
- Linia pacjenta  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 13.  

 zadanie 23 

Zestaw do drenażu komorowego 

EDM, z komor¹ 120 ml 

Zawiera: 

- zestaw drenażu EDM 

- dren komorowy , 35 cm d³ugooeci, 

impregnowany barem z trocar 

- sztylet ze stali nierdzewnej (nie pokazany)  

- kołnierz mocujący 

- łącznik typu Luerlock 

- czerwona zatyczka 

- tępa igła, 20 

- woreczek do drenażu EDM, 700 ml 

- opleciony przewód przy³¹czeniowy (nie 



pokazany) 

- skala centymetrowa wskazuj¹ca poziom 

cienienia (nie pokazana) 

- zastawkę kierunkową 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 14.  

Czy Zamawiający w Zadaniu 18 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej (aktywnego i grawitacyjnego) z 

mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego 

regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml, posiadający wskaźnik pływakowy 

umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia 

wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek 

drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i stabilnej podstawie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie 

lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego 

wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z dwoma niezależnymi 

drenami łączącymi bezlateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem, z możliwością odłączenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 15.  

Czy Zamawiający w Zadaniu 18 oczekuje, aby zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadał stabilną podstawę, 

która nie wymaga konieczności montowania lub wysuwania dodatkowych elementów stabilizujących (co 

wpływa na ergonomie zestawu i ponadto skraca czas podłączenia gotowego zestawu do pacjenta)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 16.  

 Czy Zamawiający w zad. 18, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny 

produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Zestaw do drenażu klatki piersiowej Pluer-evac, posiadający komorę zbior. 2,5 l. ze skalą pediatryczną od 0 

do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, od 200 do 2500 co 5 ml wydzieloną komorą zastawki podwodnej, 

wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 

10 do 40 mm H2O za pomocą mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym 

momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą 

przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem 

wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu 

automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do 



monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest 

zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port 

bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami 

zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do 

wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwzakażeniowym; wyposazony w miernik przecieku doopłucnowego; 

drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystym, samouszczelniającym się drenem 

z antyzłamaniowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylny 

pakowany w folię i w podwójny papier? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 17.  

Zadanie 23 

Czy Zamawiający zaakceptuje system drenażu komorowego nie wymagający wymiany worków o poniższych 

parametrach: drenaż komorowy z drenem łączącym o dł. 200cm, ze zintegrowaną komorową kroplową, 

workiem o poj. 700ml z zaworem spustowym oraz drenem komorowym o dł. 35 cm i śr. zew. 3,0 mm, śr. 

wew. 1,6 mm, z prowadnicą podskórną , łącznikiem luer oraz silikonowym uchwytem do mocowania. System 

wyposażony w zawór spustowy umożliwia opróżnianie torby w bezproblemowy sposób. 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje 

 

Pytanie nr 18.  

Numer postępowania: D-32/2021 

W związku z w/w postępowaniem prosimy o  wyjaśnienie następujących wątpliwości: 

Zadanie 2 poz.6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu:  

Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna 

wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna 

przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone 

certyfikatem. 

Zadanie 2 poz.7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu: 

Bluza operacyjna rozpinana z krótkim rękawem, wykonana z włókniny typu SMS (polipropylenowej) 

o gramaturze 40 g/m2. Kołnierz i mankiety z dzianiny, 3 kieszenie: jedna na piersi i dwie na dole, zapinana na 

zatrzaskowe guziki. Dostępna w rozmiarach M, L, XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. 

Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez 

jednostki notyfikowane. 

Zadanie 2 poz.8  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu: 

Niesterylne jednorazowe ubrania chirurgiczne, składające się z bluzy i spodni pakowanych osobno:  

- Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie. 

- Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu  

Komplet wykonany z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie 

na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych 

wszywką na każdym produkcie: XS-XXL. 

Zadanie 9 poz. 2 

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju 

prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch 

pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka 

w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów 

ultradźwięków. Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH2O, wytrzymałość na 

wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość 



na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. 

Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną 

fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem 

z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL. 

Zadanie 7 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu: 

Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 

115 mm i wewnętrznej od 15mm do max.48mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, 

rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie 

w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu  min. 3  samoprzylepne etykiety do 

dokumentacji. 

Zadanie 7 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu: 

Sterylny zestaw do osłony sondy. Skład zestawu: 

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny30x30cm, 

- 1 osłona sondy 122x10 cm, wykonana z czystego poliuretanu 

- 1 żel ultradźwiękowy 20g 

- 2 elastyczne gumki 

Zestaw zapakowany w sterylnie w rozrywaną torebkę papierowo –foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 

Opakowanie zbiorcze – folia, następnie karton. 20 szt. w opakowaniu zbiorczym. 

Sterylny zestaw do osłony sondy. Skład zestawu: 

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny30x30cm, 

- 1 osłona sondy 122x15 cm, wykonana z czystego poliuretanu 

- 1 żel ultradźwiękowy 20g 

- 2 elastyczne gumki 

Zestaw zapakowany w sterylnie w rozrywaną torebkę papierowo –foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 

Opakowanie zbiorcze – folia, następnie karton. 20 szt. w opakowaniu zbiorczym. 

Zadanie 7 poz.6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu: 

Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE  

(50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną  jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną 

do mocowania o długości min. 18 cm, odporną na przemakanie oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. 

Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne  posiadające indeks 

wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, 

następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. 

Zadanie 7 poz.7 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu: 

Sterylny pokrowiec na aparaturę  w kształcie prostokąta  o szer. 95cm i wys. 130cm, wykonany 

z przezroczystej  folii PE o grubości  40 μm i gramaturze min. 36 g/m2, wykończony  elastyczną, zieloną 

lamówką,  pakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne 

etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę 

producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze  25 szt. w worku  foliowym i w kartonie . Producent spełnia 

wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. 

Zadanie 7 poz.8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu:  

Osłona na podłokietnik z włókniny typu spunlace, 76x35cm, z przylepną opaską, 34 zestawy w kartonie 

Zadanie 7 poz.9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu: zestaw jednorazowych pasów do stabilizacji ciała 

o wymiarach 10 x 83,5 cm? 

Odpowiedź: Pytania dotyczą innego postępowania 



 

Pytanie nr 19.  

 Dotyczy pakietu 4 

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pakiecie 4 zamkniętego systemu 

dostępowego z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem: 

bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią łatwą do dezynfekcji, nasadka 

zabezpieczająca ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, dwa boczne 

stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostępowym do 28 

dni, przestrzeń martwa 0,14 ml, szybkość przepływu 185 ml/min, połączenie luer i luer lock. 600 aktywacji 

łącznika w okresie 7 dni. Możliwość wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, 

chlorheksydyną, alkoholami, nie zawiera lateksu, DEHP i części metalowych. Pakowany pojedynczo, sterylny 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 20.  

 Dotyczy pakietu nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie max. terminu dostawy z 5 na  10 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 21.  

 Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze 

umowy §8 ust. 1 z 1% na 0,5%  wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 22.  

 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 tj. Cewnik balonowy do kontrapulsacji 

wewnątrzaortalnej i pozwoli na zaoferowanie tylko i wyłącznie cewników balonowych do kontrapulsacji bez 

pozycji nr 2 tj. „Pojedyńczy przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 23.  

 Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 zgodzi się na zaoferowanie drenażów o następującej konfiguracji: 

- Jednorazowy, 3-komorowy, kompaktowy, pakowany sterylnie zestaw do drenażu 

klatki piersiowej z wodnym uszczelnieniem oraz wodnym regulatorem ssania 

(wodna komora regulacji podciśnienia); 

- Wydzielona komora zbiorcza, kolekcyjna o pojemności 2100 ml, z precyzyjną podziałką w zakresie małych 

objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100 ml, co 2 ml do 210 ml i co 10 do 2100 ml; 

- Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia 

podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej w zakresie od – 5 do – 20 cm H2O 

- Pracujący bezgłośnie. Mechaniczna zastawka odbarczająca zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w 

kierunku dodatnim. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez 

konieczności rozłączania układu; 

- Monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. 

-Dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy 

po przewróceniu się drenażu; 

- Dzięki posiadaniu dwóch zastawek zlokalizowanych wewnątrz drenażu, jedna w komorze zastawki wodnej, 

a druga w komorze kolekcyjnej, drenaż posiada 

możliwość położenia go w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania 

roztworów wewnątrz komory. Jest w pełni bezpieczny oraz łatwy w obsłudze, jednocześnie zapewniając 

komfort pracy personelu medycznego; 

- Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu 



płynu; 

- W zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45 ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu 

woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu 

płynów; 

- Membranowy port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia, umożliwiający łatwą i aseptyczną 

redukcję poziomu płynu; 

- Zintegrowany łącznik z końcówką typu Luer – Lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek 

drenowanego płynu; 

- Zestaw wyposażony w klamrę zaciskową na drenie, umożliwiający szybki i łatwy dostęp do pobrania próbki 

płynu do badań; 

- Półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści, 

wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności; 

- Spiralna ochrona przed załamaniem drenu łączącego. Wielopozycyjne wieszaki 

schowane w wygodnym uchwycie zezwalają na zawieszenie urządzenia na poręczy każdego rodzaju łóżka; 

- Wysuwana podstawka zapewnia stabilność ustawienia na podłodze, całkowicie odporna na zamoczenie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 


