
  

 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 

im. J. Gromkowskiego 

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5 

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469 

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22 

 

 

 

                                                                                                  Wrocław, dnia  24.02.2022 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, 
znak sprawy PN 02/22.  

 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający 

przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz    z 
wyjaśnieniami:  

Zadanie 2 

1) 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 
- 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? 
  
Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
2) 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? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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3) 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. System przebadany klinicznie, 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 

 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Zadanie 2, pozycja 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 (do wyboru z filtrem 

lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, 

w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki  z filtrem 

węglowym i absorbentem cieczy. 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Zadanie 3 

1) Czy Zamawiający w Zadaniu 3 oczekuje, aby rurka (dla rozmiarów od 2,0 - 6,0 mm) 

posiadała centymetrowe znaczniki na korpusie rurki (po dwóch stronach korpusu 

rurki). 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

2) Czy Zamawiający dopuści oznaczenie nazwy producenta na opakowaniu zamiast na 
korpusie rurki? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

3) Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną wyłącznie z PCV? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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4) Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną z PCV zapewniającą dużą 

elastyczność rurki? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

5) dotyczy ZADANIE 3 poz.3 
 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 
rurek intubacyjnych, światowego lidera Rüsch, wykonanych z PVC niesilikonowanego, 
lecz wykonanych w technologii bardziej zaawansowanej, o właściwościach 
poślizgowych. Pozostałe zgodnie z swz.  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
Zadanie 4, pozycja 1 

1) Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową wykonaną z medycznej odmiany PCV z 

możliwością stosowania do 7 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową wykonaną z 100% silikonu medycznego z 

możliwością stosowania do 4 tygodni? 

 
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  SWZ 

 
Zadanie 5 
Czy w zadaniu tym Zamawiający oczekuje zaoferowania proszku z elującego 
dopuszczonego do stosowania w placo wkach medycznych czyli posiadającego 
oznakowanie CE? 
Odpowiedź Zamawiający oczekuje proszku z oznaczeniem CE  

 
Zadanie 6 
 
1) Ze względu na nies cisłos ci zapisu w SWZ prosimy o wyjas nienie, czy Zamawiający 

oczekuje zaoferowania w tym zadaniu zestawo w złoz onych z : zestawu do drenaz u 
czynnego i biernego klatki piersiowej i  dwo ch worko w kolekcyjnych o łącznej 
pojemnos ci min. 2500ml, z moz liwos cią higienicznego opro z niania wydzielin do worka 
kolekcyjnego , wyposaz onych w suchą zastawkę jednokierunkową i pompkę do 
ewakuacji powietrza i płyno w będącą wskaz nikiem stanu rozpręz enia płuca, płynną 
regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie odpowiadającym 0-45 cm słupa 
wody. 

     Proponowane zestawy były juz  przedmiotem dostaw  
do Zamawiającego 

 

       Odpowiedź : TAK  
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2) Czy Zamawiający w zad. 6, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie 

oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

 Bezworkowy zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) trzy 

komorowy z regulacją podciśnienia słupem wody w zakresie ciśnienia 

odpowiadającego ciśnieniu od 0-25cm słupa wody i zastawką wodną. Zastawka wodna 

wyskalowana do - 20 cm słupa wody. Zbiornik kolekcyjny o pojemności 2500ml 

(dostępna opcja zamówienia zestawu z 2 wydzielonymi komorami kolekcyjnymi o poj. 

950 i 1900 ml), wyskalowany co 1ml do pojemności 100ml, co 2ml do pojemności 

200ml, co 5 do pojemności 2500ml z portem do pobierania próbek przy małych 

objętościach, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, wbudowany zawór 

na obudowie, umożliwiający ręczną kontrolę podciśnienia. Niezależnie pracujący, 

wyskalowany cyfrowo wskaźnik przecieku doopłucnowego, dający dobrą wizualizację 

dzięki zabarwionemu płynowi. Pojedyńczy dren łączący, bezlateksowy, z portem do 

bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu, zabezpieczony przed zagięciem 

za pomocą zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną. Dren wyposażony 

w szybkozłączkę umożliwiającą wymianę napełnionego zestawu bez konieczności 

rozłączania drenażu po stronie pacjenta. Wysokość ok. 36 cm i konstrukcja 

pozwalająca zarówno  

na zawieszenie, jak i postawienie na integralnym rozkładanym stojaku, uchwyt 

umożliwiający przenoszenie, możliwość pracy w każdej  

w pozycji (pionie i w poziomie), zapakowany sterylnie w folię  

 wewnątrz w serwetę. Dołączony wyskalowany lejek gwarantujący dostarczenie 
odpowiedniej ilość płynu do zastawki wodnej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
Zadanie 7 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w podwójne opakowanie: wewnątrz 
opakowanie foliowe i zewnątrz opakowanie papierowo-foliowe? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 
Ad zadanie nr 7 i 8 
 
Prosimy o wyjas nienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tych zadaniach 
dreno w sterylnych  
Odpowiedź –TAK,  Zamawiający oczekuje sterylnych drenów 

Zadanie 8 poz. 1 
1) Czy Zamawiający dopuści dren łączący o długości 2,1 m? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 
2) Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 5 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 



  

5 
 

 
3) Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 7 mm? 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie 

z  SWZ 

4) Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w podwójne opakowanie: wewnątrz 
opakowanie foliowe i zewnątrz opakowanie papierowo-foliowe? 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie 

z  SWZ 

5) Prosimy o dopuszczenie moz liwos ci zaoferowania w tym zadaniu dreno w o 
s rednicy wewn. 5,6mm i długos ci 210cm , pozostałe parametry jak w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   

SWZ 

6) Czy Zamawiający dopuści dren łączący o długości 210cm i średnicy 5,60mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   

SWZ 

 
Zadanie 9 

1) Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tym 
zadaniu zestawo w do punkcji z 3 igłami punkcyjnymi dł.80mm o ro z nych 
s rednicach 14G, 16G i 18G ? Pozostałe parametry jak w SWZ. 
Odpowiedź:  TAK  

2) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9 zestawu do przezskórnego drenażu opłucnej 
do wprowadzenia metodą Seldingera, w skład którego wchodzi: igła 
wprowadzająca 18G długości 7cm, prowadnica o średnicy  0,71mm długości 40cm 
o zakończeniu J, rozszerzadło 11Fr, radiocieniujący cewnik typu Pigtail w 
rozmiarze 12Fr  długości 15cm posiadający 6 portów bocznych, kranik trójdrożny, 
stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Zadanie 12, pozycja 1 

1) Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny jedynie z optycznym identyfikatorem 

pozycji otwarty/zamknięty, pozostałe wymagania zgodne z SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
2) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości kraniki trójdrożne 

wykonane z odpornego na pękanie poliamidu, o niższej niż wskazana w siwz 
wytrzymałości ciśnieniowej, zgodnej z PN-EN ISO 8536-10:2015-08 i PN-EN ISO 
8536-8:2015-08 - europejskiego lidera w ich produkcji - firmy B/Braun lub innych 
równoważnych -  spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kraniki trójdrożne, o 
wytrzymałości ciśnieniowej ˂ 4 bara, z wyraźnym identyfikatorem pozycji 
otwarty/zamknięty - europejskiego lidera w ich produkcji -  spełniające wszelkie 
pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

4) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kraniki trójdrożne - ze względu na 
wymóg ich aseptycznego użytkowania - powinny posiadać ujścia zabezpieczone 
koreczkami luer-lock z trzpieniem położonym poniżej własnej krawędzi - przy 
zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  

 
5) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Kranik odcinający do terapii 

dożylnej, trójdrożny,  z drenem 10 cm bez DEHP ,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,  dren  bez DEHP ,  średnica drenu 4,1 x 2,9 mm jałowy, j.u. 
objętość wypełnienia zestawu  1,19  ml, sterylizowany tlenkiem etylenu.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
6) Czy w zadaniu 12, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika o 

poniższym opisie: 

- kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem otwarty/zamknięty 

- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone korkami  

- wewnętrzna średnica drenu 3mm 

- kranik wykonany z poliwęglanu 

- łącznik drenu wykonany z polietylenu 

- zatyczki wykonane z ABS  

- odporne na ciśnienie 4,00 bar 

- sterylne 

- z przedłużaczem 10 cm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

zadanie 14 
 Czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu bez portu do pobierania 

próbek? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 15 

Dotyczy pakietu nr 15 prowadnice Bougie: 

Czy zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe prowadnice Bougie  



  

7 
 

o wymiarach 15Ch 80 cm długości lub 15 Ch 60 cm długości (do wyboru 

zamawiającego) o następujących parametrach:  

• Wysoki połysk i niskie opór powierzchni ułatwia poślizg rurki intubacyjnej na 

prowadnicy 

• Elastyczność końcówki redukuje ryzyko urazu 

• Oznakowanie głębokości wprowadzenia na bocznej powierzchni prowadnicy 

• Łatwo widoczny pojemnik w kształcie rury pozwala na szybkie znalezienie prowadnic 

w sytuacjach pilnych, pojemnik posiada też sznurek pozwalający na jego zaczepienie na 

wózku resuscytacyjnym lub aparacie do znieczulenia 

• Wysokiej jakości sztywne zewnętrzne opakowanie – tubus z możliwością zawieszenia 

chroni produkt w czasie transportu i w magazynie 

• Pakowane pojedynczo w opakowanie papier/folia, następnie 10 sztuk w tubusie. 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  SWZ 

 
Zadanie 16 

1) Czy w zadaniu 16 poz. 1, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z drenem 

o poniższym opisie: 

- wykonane z medycznego PVC 
- posiada regulowany metalowy klip na nos 
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy 
- dren długości 2 metry 
- sterylizowane tlenkiem etylenu 
- pakowane w opakowanie foliowe 
 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z materiału PCV? 
 
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  SWZ 
 
 

3) Proszę o dopuszczenie maski wykonanej z medycznego PVC  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 
4) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Maska tlenowa do średniej 

koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z 
miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z możliwością 
regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 
2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury 
wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika 
gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, 
ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo, Na opakowaniu 
jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,  producent,  data 
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ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, 
kod  GTIN EAN-128. Pakowane po 50 sztuk (10x5), opakowanie wykonane z PE.  
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

5) Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z medycznego i 

nietoksycznego PCV, posiadającą regulowaną blaszkę na nos oraz bezlateksową gumkę 

mocującą pozwalającą na zachowanie szczelności przylegania maski? 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  

SWZ 

6) Pytanie 3. Dotyczy pakietu 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do 
tlenoterapii do s redniej koncentracji tlenu, dla dorosłych bez rozdziału na 
poszczego lne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki 
nosowej, co s wiadczy o ich uniwersalnos ci i moz liwos ci dostosowania maski do 
pacjenta. Wyposaz one w dren tlenowy gwiazdkowy (antyzgięciowy) o długos ci 
200cm, zakon czony uniwersalnymi łącznikami, wykonana z medycznego PVC nie 
zawiera lateksu, ani ftalano w. Maska czysta mikrobiologicznie. 

     Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

zadanie 16, pakiet 17, pakiet 18 
 czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-

cioma pasam? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

Zadanie 17 

  
1) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Nebulizator niskoobjętościowy do 

podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o 
pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml 
co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja 
respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w 
badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość 
opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 
min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa pediatryczna, dren tlenowy o 
przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze 
drenu dedykowane do nebulizatora  

 

          Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

2) Czy Zamawiający dopuści cząsteczki o średnicy max 2,0-2,2 um? 
 

  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  
SWZ 

 
3) Czy Zamawiający dopuści cząsteczki o średnicy max 2,0-2,2 um? 
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Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  

SWZ 

4) Prosimy Zamawiającegoo dopuszczenie masek tlenowych pediatrycznych  
z nebulizatorem, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego 
rozdrobniony lek, kto ry moz e byc  dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z 
wdechem pacjenta do dla dorosłych bez rozdziału na poszczego lne rozmiary. Maski 
posiadają regulację  w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co s wiadczy o ich 
uniwersalnos ci i moz liwos ci dostosowania maski do pacjenta. Wyposaz one w dren 
tlenowy gwiazdkowy (antyzgięciowy) o długos ci 200cm, zakon czony uniwersalnymi 
łącznikami, pojemnos c  nebulizatora 8 ml, dysza Venturiego. Wykonana  
z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalano w. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Zadanie 17 i 18 

 

Czy w zadaniu 17 poz. 1 oraz zadaniu 18 poz.1, zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie maski z nebulizatorem o poniższym opisie: 

 
- wykonane z medycznego PVC 
- posiada regulowany metalowy klip na nos 
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy 
- pojemność 6 ml (skalowane co 1 ml) 
- dren długości 2 metry, średnica wewnętrzna drenu 5mm +/- 0,5mm 
- sterylizowane tlenkiem etylenu 
- pakowane w opakowanie foliowe 
 
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  SWZ 

 

Zadanie 18 

1) Dotyczy pakietu 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych dla 
dorosłych z nebulizatorem, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego 
rozdrobniony lek, kto ry moz e byc  dostarczony w głąb układu oddechowego wraz  
z wdechem pacjenta do dla dorosłych bez rozdziału na poszczego lne rozmiary. Maski 
posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co s wiadczy o ich 
uniwersalnos ci i moz liwos ci dostosowania maski do pacjenta. Wyposaz one w dren 
tlenowy gwiazdkowy (antyzgięciowy) o długos ci 200cm, zakon czony uniwersalnymi 
łącznikami, pojemnos c  nebulizatora 8 ml, dysza Venturiego. Wykonana z medycznego PVC 
nie zawiera lateksu, ani ftalano w. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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2) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Nebulizator niskoobjętościowy do 
podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni,  
o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 
1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja 
respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach 
producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania 
zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). 
W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju 
gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze drenu 
dedykowane do nebulizatora  
  

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga  

 
 
Zadanie 19  

1) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Cewnik Foley 2-drożny z   

         balonem 5-10ml w rozmiarze CH 12, w rozmiarze CH 14-24 balon 30-50ml.  

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie    z  

SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy 

lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami 

kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 

• cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

• cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml 

• cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml – 50ml 

3) Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie 

w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia 

ich aseptyczne użytkowanie. 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  SWZ  

 

4) Czy w zadaniu 19 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley o 

poniższym opisie: 

- Silikonowa powłoka stanowi barierę pomiędzy lateksową powierzchnią cewnika, a 

cewką moczową pacjenta, zwiększając stopień zgodności biologicznej 



  

11 
 

- Duże otwory drenażowe i duże światło przewodu cewnika ułatwiają przepływ moczu 

- Gruby lejek zapobiega zapadaniu się przy irygacji 

- Wzmocniona końcówka 

- Mocne symetryczne baloniki zapobiegają wypadnięciu cewnika 
- Przeznaczony do krótkotrwałego użytku 
- Wyposażony w zastawkę lateksową 
- Sterylizowany tlenkiem etylenu 
- Sterylny, pakowany podwójnie folia/folia-papier 
Cewnik foley występuje w rozmiarach: 
- od CH 6 do CH 10 z prowadnicą rozmiar balonu 3 ml / 5 ml długość 270 mm 
- od CH 12 do CH 26 rozmiar balonu 5 ml-10 ml długość 400 mm 
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  SWZ 

 
Zadanie 20 
 
Czy Zmawiający wymaga zaoferowania 5 sztuk opakowań zbiorczych opisanych rurek 
(opakowanie 50 sztuk). 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 szt nie opakowań zbiorczych 
(5*50 szt ) 

 
Zadanie 21 

1) W związku z faktem, iż opisane dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem, 
standardowo posiadają średnice o skoku rozmiaru co CH 4, prosimy  
o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny w rozmiarach CH 20, 24, 
28, /do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy/ -  spełniające wszelkie 
pozostałe wymogi siwz. 
 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z  SWZ 

2) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej -  
ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - poza wymaganym w siwz 
cyt. „paskiem kontrastowym RTG wzdłuż całego drenu” - powinny posiadać także 
znaczniki RTG, określające położenie otworów drenażowych, które łącznie 
zapewniają precyzyjną identyfikację położenia drenu w każdych warunkach 
klinicznych, co jest szczególnie istotne dla prowadzonej terapii. 

          Odpowiedź:  TAK 

3) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej -  
ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - powinny być pakowane  
w sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo  
w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu. 

           Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

4) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 zestawu do drenaz u klatki piersiowej do 
wprowadzenia metodą Seldingera Thal Quick, w skład kto rego wchodzą: 
echogeniczna igła, ekstrasztywny prowadnik Amplatz o zakon czeniu J, rozszerzadła 
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z oznaczeniem centymetrowym, wprowadzacz rurki, skalpel,  radiocieniująca rurka 
do drenaz u klatki piersiowej z 4 portami bocznymi  
o długos ci 41cm w rozmiarach: 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr lub z 3 
portami bocznymi 8Fr długos ci 18cm, 10Fr długos ci 20cm, 12Fr długos ci 22 cm. 

           Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
Zadanie 25,26 

Czy Zamawiający w Zadaniu 25, 26 dopus ci wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilos ci? 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 

zadanie 25,26, zadanie 48 

 

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej 

bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na 

jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę 

IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na 

opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane 

techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy 

użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby 

dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza 

konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

zadanie 25, poz. 1 

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 

Pakiet 26,  

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 

Zadanie 27 

1) Czy w zadaniu 27 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do 

godzinowej zbiórki moczu o poniższym opisie: 

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku 
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister 
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym 
- pojemność worka  2 600 ml 
- pojemność komory pomiarowej 500 ml 
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku) 
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- system By-Pass zapobiega przepełnieniu 
- zawór antyzwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem) 
- zawór dolny typu T 
- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa) 
- port do pobierania próbek 
- elastyczne sznurki mocujące 
- wbudowany wieszak w worek na mocz  
- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka  
- dren  o  długości 120 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
2) Czy Zamawiający w zad. 27, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie 

oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie  

z opisem: Zestaw do godzinowej zbiórki moczu, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml, 

skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną  

i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkieg opróżniania typu 

poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, 

standardowa długość drenu 120 cm dren o dużej średnicy, wykonany z materiału 

zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ 

moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnego; dodatkowy element wzmacniający 

w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający 

się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml 

podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności 

pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110 ml (w 

komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr 

hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie 

obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) 

opróżniający jednocześnie 

 wszystkie komory pomiarowe; zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny 

odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch 

uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. 

Dedykowane do 7 dniowej zbiórki moczu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
Zadanie 28 

 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’250 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 
Zadanie 29 

1) Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zawierający śladowe ilości 
ftalanów? 

              Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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2) Czy Zamawiający dopuści oznaczenie numeryczne rozmiaru tylko na opakowaniu 

jednostkowym i zbiorczym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   
SWZ 

3) Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez dodatkowego otworu do zawieszenia 
przy stanowisku pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   
SWZ 

4) Wnosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania z otworem centralnym, dwoma 

otworami naprzemianległymi, bez oznaczenia numerycznego na cewniku oraz bez 

dodatkowego otworu w opakowaniu do zawieszenia, długość cewnika 50cm, 

pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany cewnik jest wystarczający 

do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, jest powszechnie 

stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Brak numerycznego rozmiaru na 

cewniku rekompensuje kolorystyczne oznaczenie cewnika zgodne z 

międzynarodowym kodem. Brak dodatkowego otworu w opakowaniu stanowi 

wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na wykonywane procedury 

medyczne. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy 

PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze 

z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości 

konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie 

niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie 

odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze 

wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA CEWNIK BEZ DODATKOWEGO OTWORU DO 

ZAWIESZENIA ORAZ BEZ OZNACZENIA NUMERYCZNEGO POZOSTAŁE PARAMETRY SIWZ  

 
 

5) Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w opakowaniu bez otworu do 

zawieszenia przy stanowisku pacjenta, pozostałe wymagania zgodne z SWZ? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy SWZ 

 

Zadanie 30,  

1) Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w opakowaniu bez otworu do 

zawieszenia przy stanowisku pacjenta, pozostałe wymagania zgodne z SWZ? 

               Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zawierający śladowe ilości 
ftalanów                  

              Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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3) Czy Zamawiający dopuści oznaczenie numeryczne rozmiaru tylko na opakowaniu 
jednostkowym i zbiorczym? 

              Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie 

z   SWZ 

4) Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez dodatkowego otworu do zawieszenia 
przy stanowisku pacjenta? 

             Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z                    

             SWZ 

5) Czy w zadaniu 29,30 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika 

do odsysania o poniższym opisie: 

- wykonane z PCW 
- powierzchnia satynowa (zmrożona) 
- jeden otwór centralny, dwa otwory boczne naprzemianległe 
- jednorazowego użytku 
- jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu 
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika 
- opakowanie folia-papier 
 
Cewnik do odsysania występuje w rozmiarach: 
od CH 5 do CH 10 długość 400 mm  
od CH 5 do CH 10 długość 600 mm  
od CH 12 do CH 24 długość 500mm lub 600 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 

6) Wnosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania z otworem centralnym, dwoma 

otworami naprzemianległymi, bez oznaczenia numerycznego na cewniku oraz bez 

dodatkowego otworu w opakowaniu do zawieszenia, długość cewnika 50cm, 

pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany cewnik jest wystarczający 

do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, jest powszechnie 

stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Brak numerycznego rozmiaru na 

cewniku rekompensuje kolorystyczne oznaczenie cewnika zgodne z 

międzynarodowym kodem. Brak dodatkowego otworu w opakowaniu stanowi 

wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na wykonywane procedury 

medyczne. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy 

PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze 

z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości 

konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie 

niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie 

odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze 

wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza cewnik bez dodatkowego otworu do 

zawieszenia oraz bez oznaczenia numerycznego pozostałe parametry siwz  
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Zadanie 32 

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody do Holtera 
o rozmiarze określanym przez producenta jako 50-45mm i kształcie łezki - 
światowego lidera w ich produkcji - firmy Cardinal Health/Covidien lub innych 
równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

              Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
2) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do Holtera) - 

oferowana elektroda - powinna posiadać odporność na oderwanie na poziomie 
min. 19 N - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

3) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga Prosimy o potwierdzenie, iż 
ze względu na swoje przeznaczenie (do Holtera) - oferowana elektroda - powinna 
posiadać charakteryzować się odpornością na zamoczenie w okresie min. 72h (w 
normalnych warunkach pielęgnacji ciała w tym prysznic) - przy zachowaniu 
wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

4) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do Holtera) - 
oferowana elektroda - powinna posiadać możliwość użytkowania w środowisku 
MRI - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Zadanie 32 i 33 
Prosimy o doprecyzowanie opisu wymaganych elektrod: wykonana z antyalergicznych 
materiałów-  elektroda ma być wykonana z pianki czy z włókniny? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby elektroda wykonana była z 
antyalergicznego materiału 
 
Zadanie 33 

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody do EKG  
o rozmiarze określanym przez producenta jako 57-34mm i kształcie łezki - 
światowego lidera w ich produkcji - firmy Cardinal Health/Covidien lub innych 
równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

2) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do EKG) - 
oferowana elektroda - powinna posiadać odporność na oderwanie na poziomie 5-
8 N - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

3) Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla 

opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za 

sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe 

elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom 

możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 
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Odpowiedź:: Zamawiający dopuszcza wycenę  op a 50 szt pozostałe 
parametry siwz  

 
ZADANIE 34 

1) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły, powinny posiadać potrójne ścięcie 
typu lancet oraz powinny być polerowane na całej swej długości 
ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu, co 
zapewnia ich atraumatyczne przejście przez tkanki, a tym samym zwiększa 
komfort pacjenta przy wykonywaniu procedury - tak jak np. igły iniekcyjne 
światowego lidera w ich produkcji - firmy Becton-Diciknson lub inne 
równoważne - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

                    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

2) Proszę o dopuszczenie igieł  o wymiarach: 

1) 0,7 x 38 

2) 0,8 x 38 

3) 0,9 x 38 

4) 4,5 x 13 

                     Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy 
zgodnie    z   SWZ 

 
ZADANIE 35 

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody dla 
niemowląt o rozmiarze określanym przez producenta jako 30-24mm i kształcie 
łezki - światowego lidera w ich produkcji - firmy Cardinal Health/Covidien lub 
innych równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
2) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do delikatnej 

skóry najmłodszych pacjentów) - oferowana elektroda - powinna posiadać 
odporność na oderwanie na maksymalnym poziomie 2.5 N - przy zachowaniu 
wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

3) Prosimy o dopuszczenie elektrody z pianki polietylenowej, przy pozostałych 
parametrach bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   

SWZ 

 
Zadanie 36 

1)  Czy Zamawiający w Zadaniu 36 poz. 1, 2  dopus ci wycenę op. x 50szt.  
z przeliczeniem ilos ci? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza op a 50 szt pozostałe parametry siwz  

        2)  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie rozmiarów igieł  
               w skali Gauge. 

Odpowiedź:  rozmiary igieł w skali GAUGE 
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1) 0,7- 22 G 

2) 0,8- 21 G 

3) 0,5 - 22 G 

4) 0,6 – 23 G 

 
Zadanie 37  

1) Prosimy o potwierdzenie, iż wymagane zapisami siwz cyt. „logo lub nazwa 
producenta”, powinna znajdować się zarówno na samym wyrobie, jak i na 
opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co pozwala na identyfikację jego 
pochodzenia także w warunkach klinicznych, już po wyjęciu z opakowania 
jednostkowego i użyciu. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
2) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania koreczków pakowanych 

pojedynczo.   
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

3) Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a’250szt z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

4) Czy Zamawiający w Zadaniu 37 dopus ci wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilos ci? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

5) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie 
handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie  

z   SWZ 

Zadanie 41 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy drenów z możliwością pomiaru OCŻ, 
powinny być w pełni kompatybilne ze skalą do pomiaru OCŻ wielorazową, będącą 
przedmiotem zamówienia w Zadaniu 74 
 
 
Odpowiedź: TAK  

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy drenów z możliwością pomiaru OCŻ, 
powinny posiadać łączną długość min. 180cm, przy spełnieniu wszelkich pozostałych 
wymogów siwz. 
Odpowiedź: TAK 
 
 
 

 

Zadanie 42  
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1) Czy w zadaniu 42  poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do 

tuberkuliny bez nazwy producenta oraz logo na wyrobie ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

2) zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 42 
strzykawki TBC z igłą 25G x 16 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 43 
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 

10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 

Zadanie 44, pozycja 1 

1) Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń infuzyjnych  

z możliwością regulacji od 5-250ml/h z jednoczęściową komorą kroplową? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych bez 

zastawki antyrefluksyjnej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
3) Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu 

o możliwości regulacji od 5 do 250 ml/h,  

z jednoczęściową komorą kroplową, dren o długości 150cm  

z zastawką antyrefluksyjną, dodatkowy zacisk ślizgowy do krótkich przerw w 

infuzji, przyrząd pozbawiony DEHP, logo lub nazwa producenta  

na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
4) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 44 - Przyrząd do przetoczeń 

płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu - możliwość regulacji 

od 0 do min. 250ml/h, w pełni przejrzysta jednoczęściowa komora kroplowa 

której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego materiału oddzielona 

pierścieniem od części elastycznej /dodrenowej/, dren o dł. 210cm z zastawką 

antyrefluksyjną, dodatkowy zacisk zatrzaskowy do krótkich przerw  

w infuzji - przyrząd - bez zawartości ftalanów (DEHP), logo lub nazwa producenta 

oraz nazwa własna na opakowaniu jednostkowym  

i zbiorczym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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5) Proszę o dopuszczenie przyrządu: 

•uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do 

małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z 

workiem 

•Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem  

•Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie 

•Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm 

pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu  

•Kroplomierz (20 kropli  = 1,0 ml ± 01 ml) 

•15 µm filtr płynu 

•Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą 

dożylną 

•Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z 

zaciskiem przesuwnym 

•Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-

250 ml/h   

i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h 

•Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku 

•Opakowanie typu blister 

•Wolny od ftalanów 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

6) Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo importera zamiast producenta na 

wyrobie 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

7) Proszę o dopuszczenie przyrządu bez logo ani nazwy własnej na wyrobie 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Zadanie 46  

1) Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Spike, który może być używany do 24h o 

długości 64mm i objętości napełnienia 0,30ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści przyrząd o długości ok. 8-9 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

3) Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia ok. 0,56 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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4) Czy Zamawiający dopuści przyrząd z odpowietrznikiem z możliwością zamknięcia go 
klapką? 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
5)  Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu typu SPIKE, który może być 

używany do 72h, o objętości wypełnienia 0,30 ±0,05ml, z odpowietrzeniem, 

pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany przyrząd jest wystarczający 

do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany 

w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 

101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania 

równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie 

większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz 

osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W 

razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze 
wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

6) Czy Zamawiający w Zadaniu 46 dopus ci wycenę przyrządu o opisie: 

„Urządzenie jednorazowego uz ytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku o 
długos ci 60mm, posiadające filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkos ci poro w 
0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z nieruchomą, samozamykającą się 
osłonką zabezpieczającą port do pobran  chroniącą przed przypadkową kontaminacją 
poprzez brak bezpos redniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętos c  
wypełnienia 0,25 ml”? 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

  
7)  Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu typu SPIKE, który może być 

używany do 72h, o objętości wypełnienia 0,30 ±0,05ml, o długości całkowitej, 75mm 
z odpowietrzeniem, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  
Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej 

procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. 

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

Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z 

opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości 

konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie 

niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, 

żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem 

podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 47 

 
1) Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 2,5 cm? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 
2) Czy Zamawiający dopuści elektrody nieprzezierne dla promieni RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody dla 

noworodków o rozmiarze określanym przez producenta jako 22-30mm - 
światowego lidera w ich produkcji - firmy Cardinal Health/Covidien lub innych 
równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

4) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do delikatnej 
skóry najmłodszych pacjentów) - oferowana elektroda - powinna posiadać 
odporność na oderwanie na maksymalnym poziomie 0.7 N - przy zachowaniu 
wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
5) Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 23x30 mm. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 
 

Zadanie 48,  

Czy Zamawiający w Zadaniu 48 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Zadanie 51  

1) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania układów 
oddechowych czystych biologicznie, co stoi w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa. pozostałe zgodnie z swz.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
2) Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągalne o długości 160 cm oraz jedną rurę 

rozciągalną o długości 100 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

3) Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągalne o długości 180 cm oraz jedną rurę 
rozciągalną o długości 120 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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Zadanie 53 

  
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne do opisanych w siwz, 
wysokiej jakości  zestawy do podaży krwi z biuretą, o nazwie handlowej Dosifix - 
światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun - z powodzeniem stosowane w 
wielu szpitalach RP oraz EU. 
Prosimy o potwierdzenie, iż w opisie zawartym w siwz, odnoszącym się do zestawu 

do podaży krwi z biuretą - nastąpiła omyłka pisarska - i w sformułowaniu cyt. „zestaw 

posiada specjalny zawór p” zabrakło sformułowania „pływakowy zapobiegający 

zapowietrzeniu układu” umieszczonego na końcu tego opisu  

i prawidłowy opis powinien brzmieć cyt. „zestaw posiada specjalny zawór 

pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu układu” - przy zachowaniu wszelkich 

pozostałych wymogów siwz. 

   Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Zadanie 54 

1) Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100%  z silikonu 

dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi 

kolorami o przekroju jak poniżej: 

• cewnik 12Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 5ml - 10ml 

• cewnik 14Fr - 24Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 20ml - 30ml   

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w 

wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich 

aseptyczne użytkowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

2) Czy w zadaniu 54  poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z 

rezerwuarem o poniższym opisie: 

- wykonane z medycznego PVC 
- jeden bezpieczny zawór otwarty 
- posiada regulowany metalowy klip na nos 
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy 
- maska zapewnia wysokie stężenie tlenu, otwory boczne maski z zastawką 
jednokierunkową 
- dren długości 2 metry 
- pojemność worka (rezerwuar) około 1 000 ml 
- sterylizowane tlenkiem etylenu 
- pakowane w opakowanie foliowe 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
3) Czy w zadaniu 54  poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley 

100% silikon o poniższym opisie: 
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- Cewnik wykonany 100 % silikonu 

- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach 

- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie 

cewnika do pęcherza moczowego 

- Cewnik posiada na całej długości kontrast RTG  

- Uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do łączników w workach na mocz 

- Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu 

- Wyrób nie zawiera ftalanów 

- Wyrób nie zawiera lateksu 

- Jednorazowego użytku 

- Sterylizowany tlenkiem etylenu 

- Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia 

 

Cewnik foley występuje w rozmiarach: 

- od CH 8 do CH 10 z prowadnicą rozmiar balonu 3 ml / 5 ml długość 270 mm 

- od CH 12 do CH 24 rozmiar balonu 5 ml / 10 ml długość 400 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

4) Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley 2-drożny 100% silikon o długości 40cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

Zadanie 55, pozycja 1 

1) Czy Zamawiający dopuści prowadnicę  intubacyjną w rozmiarze 3,3 o długości 

600mm i  w rozmiarze 5.0 o długości 600mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści prowadnicę  intubacyjną w rozmiarze 3,3 o długości 

600mm i  w rozmiarze 5.0 o długości 800mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne prowadnice do 

ukształtowania, w rozmiarach 4.0 i 5.0 oraz długości 60cm -  spełniające wszelkie 
pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
4) Czy Zamawiający w Zadaniu 55 oczekuje, że prowadnica intubacyjna do 

ukształtowania będzie posiadała rdzeń z aluminium, zapewniając w ten sposób 

łatwość ukształtowania prowadnicy i utrzymanie kształtu rurki. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
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5) Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania – długa, z 
gładkim, wygiętym końcem, pokryta gładkim PCV – dostępna w rozmiarach 4.0mm 
długość 34cm oraz 4.7mm długość 34cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

6) Prosimy o dopuszczenie prowadnic światowego lidera Rusch w romiarach 4.0 i 
5.0mm i dł. zagiętej 366mm. Pozostałe zgodnie z siwz. 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 56 
1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny zestaw do 

kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, o nazwie handlowej 
Certofix Mono, o równoważnych parametrach oraz składzie i rozmiarze 
cewnika 18G x 15cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
2) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, powinny posiadać możliwość 

inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy 
umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG. 

     Odpowiedź: TAK 
3) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią 

zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i 

szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające 

wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 5Fr 

o długości 15 cmw gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: 

igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i 

długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem 

umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 

8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom 

cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z 

oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

           Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

4) dotyczy ZADANIE 56 

 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości 

zaoferowania zestawów światowego lidera Arrow, o minimalnym składzie: cewnik 

jednokanałowy 5F/16G/16cm, prowadnica 0,032”x 45cm, igła punkcyjna 

18G/6,35cm, strzykawka LS 5ml, rozszerzadło tkankowe 7F/10,2cm, skrzydełka 

mocujące stałe i ruchome. wszystkie elementy umieszczone na jednej tacy 

/opakowaniu typu blister, sterylne.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
 
Zadanie 60 
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1) Prosimy o dopuszczenie produktu o następujących parametrach: Elektroda 
neutralna jednorazowa dla pacjento w dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa 
do uz ycia w technice monopolarnej , dzielona , podłoz e z pianki, folia aluminiowa 
kompozytowa z hydroz elem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 107 
cm2, powierzchnia całkowita 165 cm2 , bez zawartos ci lateksu , kompatybilna z 
klipsem o szerokos ci styku 2,5 cm , pakowana po 100 szt. 

 
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
2) Czy Zamawiający dopus ci elektrodę neutralną jednorazową dla dorosłych o 

powierzchni styku 144 cm2, powierzchni całkowitej 212 cm2, pakowana po 5 
sztuk w torebce i 50 sztuk w kartonie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

3) Ze względu na fakt, z e producent elektrod posiada deklarację kompatybilnos ci z 
urządzeniami medycznymi, prosimy Zamawiającego o podanie nazwy i typu 
urządzenia z kto rym elektrody mają wspo łpracowac . Umoz liwi nam to dobo r 
odpowiedniego typu elektrody. 

 
Odpowiedź: BOWA, ME 402  Martin, FORCETRIAD 
 

4) Czy zamawiający dopuści produkt równoważny Elektroda neutralna jednorazowa dla 

pacjentów dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa do użycia w technice monopolarnej 

, dzielona , podłoże z pianki z klejem akrylowym , folia aluminiowa kompozytowa z 

hydrożelem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 103 cm2 ,powierzchnia 

całkowita 168 cm2 , bez zawartości lateksu , bez zawartości ftalanów , kompatybilna z 

klipsem o szerokości styku 2,5 cm , pakowana po 100 szt? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 

Zadanie 61 
 

1)  Czy Zamawiający w Zadaniu 61 dopus ci wycenę igły do nakłuc  lędz wiowych o 
długos ci 88mm, z przezroczystą płaską nasadką z wyprofilowanym gładkim uchwytem? 
Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
2) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do nakłuć lędźwiowych, powinny w 
rozmiarach 25-27G, posiadać w komplecie w pełni kompatybilne prowadnice pakowane 
łącznie z igłami - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 
Odpowiedź: TAK 

3) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane igły do nakłuć lędźwiowych, ze względu na 
jednorodną technikę nakłucia, powinny pochodzić od jednego producenta. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 

Zadanie 62, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści  kaniule tlenowa donosową wykonaną z medycznego PVC bez 

adaptera tlenowego 15mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 63, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści  kaniule tlenowa donosową wykonaną z medycznego PVC bez 

adaptera tlenowego 15mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 64 

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany  

z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z 

podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 

końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie 

zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr  

o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi  

w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 

7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o 

przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim 

mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz 

naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających 

kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny  

z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 

zestawów światowego lidera Arrow, o minimalnym składzie: cewnik dwukanałowy 

7F/20cm, prowadnica 0,032”x 60cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka LS 5ml, 

rozszerzadło tkankowe 8,5/10,2cm, skrzydełka mocujące stałe i ruchome. wszystkie 

elementy umieszczone na jednej tacy /opakowaniu typu blister, sterylne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga Zamawiający dopuszcza nie 

wymaga przy  zachowaniu  posiadania  możliwości   z punktem 4)  poniżej 

 

3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny zestaw do kaniulacji 
dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, o nazwie handlowej Certofix Duo, o 
równoważnych parametrach oraz składzie i rozmiarze cewnika 16/16/18G x 20cm. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy  zachowaniu  posiadania  
możliwości   z punktem 4)  poniżej  

 
4) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, powinny posiadać możliwość 

inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy 
umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG. 
Odpowiedź: TAK 

 
Zadanie  65 

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny zestaw do kaniulacji 
dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, o nazwie handlowej Certofix Quattro, 
o równoważnych parametrach oraz składzie i rozmiarze cewnika 16/18/18/14G x 
20cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy  zachowaniu  posiadania  

możliwości   z punktu  2)   

2) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, powinny posiadać możliwość 

inplantacji bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające 

natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG. 

Odpowiedź: TAK 
 

3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy 
czteroświatłowe do kaniulacji naczyń w rozmiarze 8.5F x 20cm z prowadnikiem 9F 
- tak jak np. w tego typu zestawach polskiego lidera w ich produkcji - firmy Balton 
lub innych równoważnych -  spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy  zachowaniu  posiadania  

możliwości   z punktu  2)   

 

 
4) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią 

zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i 

szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające 

wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o 

długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: 

igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i 

długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem 

umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 

8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom 

cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z 

oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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5) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 

zestawów światowego lidera Arrow, o minimalnym składzie: cewnik dwukanałowy 

8,5F/20cm, prowadnica 0,032”x 60cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka LS 

5ml, rozszerzadło tkankowe 9/10,2cm, skrzydełka mocujące stałe i ruchome. 

wszystkie elementy umieszczone na jednej tacy /opakowaniu typu blister, sterylne. 
  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 67 

Czy Zamawiający w zadaniu 67 dopuści: 
 

1) Poz. 1 worek stomijny symetryczny, otwarty, beżowy z okienkiem, pojemność 
650 ml., otwór do przycięcia 10-76 mm, rozmiar płytki120 mm x 100 mm, 
wielkość worka 295 mm x 146 mm (nie zapięty), opakowanie – 30 szt. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
2) Poz. 1 worek stomijny stymetryczny, otwarty, neutralny szary z okienkiem, 

pojemność 510 ml., otwór do docięcia 10-55 mm, rozmiar płytki 125 mm x 105 
mm, wielkość worka 280 mm x 137 mm (nie zapięty), opakowanie – 30 szt. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
3) Czy Zamawiający będzie składał zamówienia w pełnych opakowaniach 

handlowych (dotyczy zadania 67 – worki stomijne pakowane po 30 szt  
w opakowaniu handlowym)? Nie mamy możliwości sprzedawania pojedynczych 
sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest 
towar do Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: zamawiający będzie składał zamówienia na opakowania   zawierające 
30 szt  
 
Zadanie 68 

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 68 zestawu do przezskórnej tracheostomii do 
wprowadzenia metoda Seldingera w skład którego wchodzą: jednostopniowe 
rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym 
cewnikiem prowadzącym, prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 
0,052” (1,32 mm), rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej (7.5mm, 8.5mm, 
9mm lub 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8mm lub 8.5mm, 9mm, 10mm), igły wprowadzające 
2szt. 15G (z koszulka i bez) długości 7cm, krótkie rozszerzadło o rozmiarze 14Fr 
długości 6,5 cm, skalpel jednorazowego użytku nr 15, strzykawka Monoject 6ml, 
czerwony pojemnik na zużyte igły, żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione 
kleszczyki hemostatyczne. Zapewniamy szkolenie za fantomie z zastosowania 
powyższych zestawów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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Zadanie 69 

 
1) Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dorosłych  

z rezerwuarem wykonaną z materiału PCV? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie  

z   SWZ 

 
2) Czy Zamawiający dopuści maskę z metalową blaszką na nos, która umożliwia 

wygodne dopasowanie? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

3) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Maska tlenowa do wysokiej 
koncentracji tlenu z oddechem zwrotnym, bez zaworów, otwarta, wydłużona pod 
brodę,  z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 1 L, anatomiczny kształt maski, 
wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do 
mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje 
maskę do pozycji pacjenta,  atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, 
przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury 
wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika 
gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera 
lateksu, ftalanów, DEHP,  bisfenolu, pakowane pojedynczo, Na opakowaniu 
jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr 
katalogowy,  producent,  data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” 
(przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod  GTIN EAN-128. .  W opakowaniu 
zbiorczym maksymalnie 50 sztuk.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

4) Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z rezerwuarem wykonaną z 

medycznego nietoksycznego PCV? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 

5) Proszę o dopuszczenie maski wykonanej z medycznego PVC 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

5) Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową do podawania tlenu z regulowaną 

blaszką na nos oraz gumką mocującą? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 71 

1) Czy Zamawiający dopuści bezigłowy zawór o przepływie 350ml/min, o objętości 

0,09ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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2) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia badań klinicznych dot. czasu 

użycia bezigłowego zaworu? 

          Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
3) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:  Łącznik bezigłowy 

kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. 
możliwość podłączenia u pacjenta przez 700  aktywacji (użyć) . Długość robocza 
zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą 
obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany 
z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia 
styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 
.0.04ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. 
Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych 
 i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami,  
chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości  
na ciśnienie zwrotne  i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie 
bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone 
protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym 
opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12  
m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające 
mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.  

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

4)  Czy Zamawiający w Zadaniu 71 dopus ci wycenę zaworu bezigłowego o 
przepływie 540ml/min., objętos ci wypełnienia 0,045ml, o moz liwos ci 
zastosowania 7 dni lub 600 uz yc ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

5) Proszę o dopuszczenie zaworu o objętości wypełnienia 0,085 ml 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 76 

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych 

jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z 

gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną 

objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie 

przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 

przekroju 3Fr o długości 5 lub 8cm w gotowych zestawach w skład których 

wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o 

pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’  oraz rozszerzacz 

naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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Zadanie 77 

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych 

dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką 

powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością 

wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające 

wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 3Fr o 

długości 5 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: 

igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, 

prowadnica Nitinolowa typu ‘J’  oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z 

oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 80  

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych 

jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z 

gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną 

objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie 

przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 

przekroju 4Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, 

skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’  oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt 

sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

2) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych 
jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z 
gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną 
objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie 
przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 
przekroju 4Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 
szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, 
skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’  oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt 
sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 81  
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1) Czy Zamawiający dopuści 2 rury karbowane o długości 160cm ze standardowymi 
zakończeniami 22F połączone łącznikiem typu Y z portem do kapnografii i 
zakończeniem 22M/15F, jedna rura karbowana o długości 100cm z obustronnym 
standardowym zakończeniem 22F, bezlateksowy worek 1L z zakończeniem 22? 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2) .Czy Zamawiający dopuści 2 rury karbowane o długości 160cm ze standardowymi 
zakończeniami 22F połączone łącznikiem typu Y z portem do kapnografii i 
zakończeniem 22M/15F, jedna rura karbowana o długości 100cm z obustronnym 
standardowym zakończeniem 22F, bezlateksowy worek 1L z zakończeniem 22? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 
Zadanie 81- 82 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane układy oddechowe, powinny być sterylne, 
pakowane w kompletach w opakowanie typu folia-papier - tak jak np. w tego typu 
układach światowego lidera w ich produkcji - firmy Medtronic/Covidien lub 
innych równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

Odpowiedź: tak 
 
Zadanie  82  

 
1) Dotyczy pakietu 82 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układo w oddechowych 

dla dorosłych: 2 rury karbowane PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o 
długos ci 300cm z zakon czeniami typu 22 Flex, połączone łącznikiem typu Y i 
zakon czeniem 22M, jedna rura karbowana z PCV z wewnętrzną gładką 
powierzchnią o długos ci 300cm, z zakon czeniem typu 22 Flex z jednej strony oraz 
workiem rezerwuarowym, bezlateksowym 2l, łacznik prosty 22M-22M pasujacy do 
dodatkowej rury i łączący worek oddechowy 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

2) Czy Zamawiający dopuści 2 rury karbowane z wewnętrzną gładką powierzchnią o 
długości 180cm ze standardowymi z miękkimi zakończeniami 22F połączone 
łącznikiem typu Y, jedna rura karbowana z wewnętrzną gładką powierzchnią o 
długości 120cm ze standardowym miękkim zakończeniem 22F oraz workiem 
rezerwuarowym 2L? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 83 
 
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? 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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2)Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na oryginalne filtry o nazwie handlowej 
Hygrobaby użytej w opisie siwz, spełniające parametry charakterystyczne dla tego 
właśnie filtra bardziej korzystne niż wskazane w siwz - światowego lidera w ich 
produkcji - firmy Medtronic/Covidien. 

      Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

3) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry neonatologiczne, powinny 
charakteryzować się skutecznością filtracji względem NaCl na poziomie min. 
94,186%, co jest szczególnie istotne przy wentylowaniu najmłodszych pacjentów.  

Odpowiedź: Tak. 
 
Zadanie 84  
 

1) Prosimy o potwierdzenie, iż w opisie zawartym w siwz, odnoszącym się do 
przyrządu do pobierania leków - nastąpiła omyłka pisarska - i w sformułowaniu cyt. 
„wyrobie i opakowaniu jednostkowym” zabrakło sformułowania „logo producenta na” 
umieszczonego przed nim i prawidłowy opis powinien brzmieć cyt. „logo producenta na 
wyrobie i opakowaniu jednostkowym”  - przy zachowaniu wszelkich pozostałych 
wymogów siwz. 

Odpowiedź: Tak   
 

2) 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.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

3) Czy Zamawiający w Zadaniu 84 dopus ci wycenę przyrządu o opisie: 

„Urządzenie jednorazowego uz ytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada filtr 
odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkos ci poro w 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i 
lateksu, z nieruchomą, samozamykającą się osłonką zabezpieczającą port do pobran  
chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpos redniego kontaktu z 
otoczeniem zewnętrznym, objętos c  wypełnienia 0,25 ml”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 87 

1) Zwracamy się z prośbą do Zamawiajacego o dopuszczenie igieł Pencil Point o dł. 90 
mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowym w rozmiarze 25, 

27G x 90mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 
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Zadanie 92 

Prośba o odpowiedź , czy zamawiający wyraża zgodę w ogłoszeniu o zamówieniu na 

dopuszczenie filtrów antybakteryjnych zgodnych ze specyfikacją. Jedyna różnica 

wizualna- filtr ma obudowę kwadratową. ( zadanie 92) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

Zadanie 94 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych 

dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką 

powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością 

wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające 

wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 5Fr o 

długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła 

wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica 

Nitinolowa typu ‘J’  oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem 

przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 96  
 

1)  Czy Zamawiający wymaga czujniko w sterylnych? 

   Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga sterylnych czujników. 

2)  Mając na uwadzę że zamawiane czujniki będą wykorzystywane m.in do badania 

noworodków w kierunku wrodzonych wad serca (CCHD) czy Zamawiający wymaga aby 

te czujniki spełniały wymogi polskich wytycznych i amerykańskiech protokołów w 

oparciu o októre zostały utworzone polskie wytyczne m.in: - dokładności pomiaru 

saturacji w standardach FDA: +/-2 dla zakresu SPO2 70-100% - wymagany certyfikat 

wraz z ofertą? Oraz czujników ze wskazaniem do stosowania u pacjentów pobudzonych, 

w ruchu oraz z niską perfuzją- potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub w 

instrukcji obsługi? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga  

3) Czy Zamawiający dopuści czujniki chińskiego producenta, niezwalidowane pod 

względem kompatybilności z Nellcor Oximax przez orginalnego wytwórcę 
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technologii? W sytuacji uszkodzenia monitora / pulsoskymetru w trakcie 

stosowania czujników nie zwalidowanych przez orginalnego wytwórcę, w 

przypadku urządzeń z ważną gwarancją - następuje jej utrata? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujników  kompatybilnych z NELLCOR  

OXIMAX zwalidowanych przez wytwórcę  

 

4) Czy Zamawiający oczekuje aby zgodnie ze standardami Nellcor Oximax zaoferowane 

czujniki posiadały przynajmniej minimalne zabezpieczenia przed interferencjami 

elektromagnetycznymi emitowanymi przez inne urządzenia na oddziale szpitalnym, 
takie jak miedziana osłona (klatka Faradaya)części optycznych czujnika – fotodetektora? 

Odpowiedź: TAK  

5) Prosimy o dopuszczenie czujniko w kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax dla 
noworodko w <3kg i dorosłych >30 kg, z wtyczką typu DB9 (9pin), spełniających 
pozostałe wymagania 

  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy swz , zamawiający oczekuje 
czujnika ze złączem kompatybilnym  z technologią NELLCOR OXIMAX 
 
 
Zadanie 97 
 

1) dotyczy pakietu 97 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej z 
opakowaniem oznaczonym kolorystycznie (kolorystyczne oznaczenie rozmiaru), 
dodatkowo wyraz ne oznaczenia rozmiaru cyfrą na opakowaniu oraz na baloniku 
(co gwarantuje bezproblemową identyfikację rozmiaru), z drenem połączonym z 
rurką na kro tkim odcinku, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w opisie 
przedmiotu zamo wienia. 

 

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2) 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 pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej 
zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na 
opakowaniu pojedyńczym 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 pojedyńczym i baloniku kontrolnym.  

 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 
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3) Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wyposażoną w zastawkę wykonaną z 

PCV/metal? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

4) Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową  z drenem łączącym korpus maski i 

mankiet? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

Zadanie 99 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 4m? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  nie wymaga. 
 
Zadanie 101 
 

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny brzuszne 
wykonane z medycznej odmiany pcv o odpowiednio dobranej giętkości i 
sprężystości /widoczne w usg/ - tak jak np. tego typu dreny polskiego lidera w ich 
produkcji - firmy Balton lub inne równoważne -  spełniające wszelkie pozostałe 
wymogi siwz. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
Zadanie 103 

 
 

1) Czy w zadaniu 103  poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu 

Kher o poniższym opisie: 

- wykonane z latexu naturalnego 

- jednorazowego użytku 

- jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu 

- pakowane podwójnie folia / folia - papier 

Cewnik T-Kehr występuje w rozmiarach CH 8 do CH 26 długość ramion 16/38 cm  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2) Czy Zamawiający dopuści dren Kehra o długości ramion 450x180mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

3) Czy Zamawiający dopuści  dren Kehra bez znacznika? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
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4) Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarach: CH8-CG24, rozmiary co 

2CH? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z   SWZ 

 
 
 
Zadanie 106  
 
Czy Zamawiający w zad. 106, w miejsce pierwotnych zapiso w, wyrazi zgodę na złoz enie 
oferty na oryginalny produkt znanego amerykan skiego producenta, zgodnie z opisem: 
 Worek do usuwania preparato w. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na 
rozciąganie tworzywa. Worek o pojemnos ci 200ml. S rednica wejs cia 50mm. Pojemnosc  
kompatybilna z trokarami o s rednicy 10mm. Worek zaopatrzony w nitinolowy drut  
z pamięcia kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie 
zabiegu. Wyposaz ony w zaciskowy mechanizm zamykania z moz liwos cią otwierania. 
Aplikacja wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza - po wysunięciu nie blokuje trokaru. 
Dla szybkiego wyboru kodowanie kolorami 
 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  nie wymaga. 
 
Zadanie 107  
1) Czy Zamawiający w zad. 107, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, 

zgodnie z opisem: 

Worek do usuwania preparatów. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na 

rozciąganie tworzywa. Worek o pojemności 800ml. Średnica wejścia 100mm. 

Pojemnosć kompatybilna z trokarami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w 

nitinolowy drut z pamięcia kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie 

worka w trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z 

możliwością otwierania. Aplikacja wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza - po 

wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru kodowanie kolorami? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2) Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie worków o pojemności 400 ml. 

3) Czy  Zamawiający dopus ci zaoferowanie worko w o pojemnos ci 435 ml. 
 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 
 
4) Prosimy o dopuszczenie moz liwos ci zaoferowania w tym zadaniu  woreczko w do 

ewakuacji tkanek w zabiegach laparoskopowych pojemnos ci 400ml, uwalnianych  
z prowadnicy, wprowadzanych przez trokar 10mm, prowadnica wyposaz ona  
w uchwyt na 2 palce. 

 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ 
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Zadanie 109  
  

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane liczniki igieł, powinny być przeznaczone 
na 20/40 igieł oraz powinny posiadać samoprzylepny spód mocujący blok pianki 
na każdej powierzchni oraz zewnętrzne paski samoprzylepne mocujące połówki 
pojemnika na dowolnej powierzchni - tak jak np. w tego typu licznikach 
światowego lidera w ich produkcji - firmy Medtronic/Covidien lub innych 
równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 Zadanie 110  
 
1)Prosimy o wyjas nienie czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do 
sko ry  z  linijką  z syntetycznego papieru (z dwustronną skalą pomiarową) , co 
zagwarantuje utrzymanie  stabilnos ci linijki w wilgotnym s rodowisku .  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Zadanie 112  
 
 1) Czy Zamawiający wymaga w pozycji numer 2 kaniul i masek rozmiary XS, S, M, L, XL 
kto rych naprzemiennie Zamawiający uz ywa na co dzien  ? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza także  maski 

2) Do jakiego urządzenia lub systemu będzie podłączony układ oddechowy opisany w 

zadaniu 112 w punkcie pierwszym. 

Odpowiedź:  aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie 

HFNC (HIGH-FLOW-NASAL-CANNULA) HIFENT TM  MODEL HUMID -BM  

 

 

1. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania 

wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki 

magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana 

temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek 

intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób 

Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany 

i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że 

zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) 

to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub 

transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie 

tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w 

transporcie produktów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga . 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, 

art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy 

są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być 

zgodne z warunkami określonymi przez producenta ? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga . 

3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu 

unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga 

przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów  

z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga . 
4. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu 

unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza 

możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez 

możliwości rejestracji i wydruku temperatury? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

 

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej przewidywanej ilości zamówień m.in. ostrzy 

do skalpeli, strzykawek i igieł. Ta informacja pozwoli nam dokładniej oszacować koszty 

wysyłki i zaproponować Państwu korzystniejszą ofertę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości zamówień – zależy to od 

zużycia oddziałów (określono ilość do wykorzystania w ciągu roku ) 

 


