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W S Z Y S C Y 
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 
1265), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wymaga retraktorów w rozmiarze S 
i M w wersji z podwójnym pierścieniem górnym bez nakładki oraz dodatkowo retraktorów w 
rozmiarze S i M z pojedynczym pierścieniem górnym z nakładką zakładaną na górny pierścień 
retraktora, wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara bez utraty odmy. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj retraktora przy składaniu zamówienia. 
Odp.: Tak i każdorazowo określi rodzaj retraktora przy składaniu zamówienia. 
 
2. Pakiet nr 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy układu oddechowego dwuświatłowego, 
jednorurowego o średnicy 22mm, długości 200 cm z kolankiem i portem kapno. Waga układu ok. 
220 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez 
DEHP - pakowany      folia-folia. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza wagę układu ok. 220 g, przy zachowaniu pozostałych 
parametrów określonych przez Zamawiającego. 
 
3. Pakiet 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego obwodu oddechowego 
dwuświatłowego do respiratora,  na zasadzie rura w rurze, współosiowego.  Obwód taki  posiada 
funkcję wymiennika ciepła, budowa współosiowa sprawia, iż gazy wdychane przez pacjenta 
ogrzewają się w sposób naturalny przez gazy wydychane. 
Obwód ma długość 180cm, średnica rury wewnętrznej 18mm, średnica rury zewnętrznej 30mm, 
długość dodatkowej gałęzi 90cm, pozostałe parametry zgodne z Siwz 
Odp.: Nie, długość dodatkowej gałęzi ma być zgodnie z siwz. 
 
4. Pakiet 3 
1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód oddechowy ma cechować się wydajnością 
ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min? 
2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opisany obwód oddechowy ma odznaczać się oporem 
wdechowym 0,14 cm H2O i wydechowym 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min.? 
Odp.: W związku z niewymienieniem w siwz sprawności ogrzewania i parametrami oporu 
oddechowego -nie wymaga się określenia proponowanych przez Wykonawcę 
parametrów wydajności ogrzewania i oporów. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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