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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: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1 dopuści zestaw trokarów: igła Veressa 120 mm, 
jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i bezostrzowym obturatorem w 
postaci separatora tkanek. Kaniula dostępna również w wersji gładkiej z bezlateksowym balonikiem 
oraz z ruchomym silikonowym dyskiem, pozwalającym na atraumatyczne ustabilizowanie trokara w 
powłokach. Z możliwością ściągnięcia głowicy w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu. 
Odp.: Nie. Zamawiający wymaga kaniul karbowanych.  
Oraz jednorazowy trokar 11 mm z dwoma karbowanymi przeźroczystymi kaniulami i jednym 
bezostrzowym obturatorem w postaci separatora tkanek o długości 100 mm.  Trójstopniowy zawór 
do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji przy odłączeniu wężyka CO2. Trokar posiada 
wbudowaną redukcję 5-11 mm. Bez płynu do czyszczenia optyk z gąbką. Każdy element pakowany 
osobno, sterylnie.  
Odp.: Nie. Zamawiający wymaga płynu do czyszczenia optyk. . 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności i umożliwienia złożenia konkurencyjnej 
oferty wyłączy z Pakietu nr 1 pozycję nr 2? Zestaw do punkcji opłucnej nie jest powiązany 
bezpośrednio  trokarami, którego przedmiot stanowi zakres Pakietu nr 1. 
Odp.: Nie.  
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 dopuści jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną 
przeźroczystą kaniulą, długość 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 
mm, jednostronne ostrze bezpieczne w osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Kaniula dostępna 
również w wersji gładkiej z bezlateksowym balonikiem oraz z ruchomym silikonowym dyskiem, 
pozwalającym na atraumatyczne ustabilizowanie trokara w powłokach. Z możliwością ściągnięcia 
głowicy w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu.  
Odp.: Nie. Zamawiający wymaga trójstopniowego kranika. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 4 dopuści jednorazową przeźroczystą kaniulę 12 mm, 
przeznaczona do trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, długość 100 mm, karbowana, 
dostępna również w wersji z balonikiem oraz ruchomym silikonowym ringiem pozwalającymi na 
atraumatyczną stabilizację trokara w powłokach. 
Odp.: Nie.  Zamawiający wymaga trójstopniowego kranika. 
 
Pytani nr 5 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr  4 pozycja 1 dopuści  woreczek ekstrakcyjny samorozprężalny z 
elastycznymi, metalowymi, automatycznie otwieranymi widełkami i rękojeścią nożycową z dwoma 
zamkniętymi uchwytami na palec, ze sztywnym trzonem o średnicy 10 mm, worek zaopatrzony w 
koralik ułatwiający przejście przez nacięcie po trokarze, o pojemności 225 ml oraz wymiarach 
10,16 cm x 12,70 cm?  
Odp.: Tak, dopuszcza się. 
 

Pytanie nr 6 



Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 2 dopuści jednorazowy woreczek ekstrakcyjny 
samorozprężalny z elastycznymi, metalowymi, automatycznie otwieranymi widełkami i rękojeścią 
nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palec, ze sztywnym trzonem o średnicy 12 mm, 
worek zaopatrzony w koralik ułatwiający przejście przez nacięcie po trokarze, o pojemności 1600 
ml oraz wymiarach 19,05 cm x 24,13 cm ?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip-Lok  średni nieinwazyjny system mocowań preferowany i 

uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego 

typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do 

której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym 

redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo 

cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-

warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym 

polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować 

konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności 

zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia 

wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności 

każdorazowej wymiany samego mocowania. 

Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z Pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.            

Odp.: Nie. 
 

Pytanie 9 
Czy w ramach Pakietu nr 38 Zamawiający dopuści złożenie oferty na wolny od ftalanów, jednorazowy 
sterylny zestaw o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Nemoto 
Dual Shot Alpha, składający się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów, w tym: 

zestaw A, w skład którego wchodzą elementy, jak: 
 1 x wkład o pojemności 200 ml 
 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150-152 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, gdzie 

długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 8 cm 
i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 18 cm 

 1 x złącze szybkiego napełniania/ łącznik rurkowy „J”  
 1 x ostrze typu „Spike” 
 1 x pojemniczek do odpowietrzania 
 każdy pojedynczy zestaw oznakowany etykietą w języku polskim 

zestaw B, w skład którego wchodzą elementy, jak: 
 1 x wkład o pojemności 100 ml 
 1 x ostrze typu „Spike” 
 każdy pojedynczy zestaw oznakowany etykietą w języku polskim ? 

Odp.: Tak. Zgodnie z modyfikacją siwz Zamawiający wymaga łącznika z trójnikiem  
„Y” o różnej długości ramion. 

 
Pytanie 10  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu umowy, w zakresie § 8 pkt. 6 o treści 
(cyt.): 
6.  W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej 

karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 
5 umowy. 
i nada im proponowany zapis: 

6.  W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej 
karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części łącznej wartości brutto przedmiotu 
zamówienia, określonej w § 5 umowy. 

Odp. Treść § 8 pkt. 6 została zmieniona - zgodnie z modyfikacją siwz. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pytanie 11 - Pakiet nr 1- Pozycja 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 1 poz. 2, co pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie 12  - Pakiet nr 1- Pozycja 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 1 poz.1 na zaoferowanie trokarów z kaniulami z płynnie 
regulowanym zaworem w pozycjach insuflacja/desuflacja, stop? 
Odp.: Nie, wymagamy trójstopniowego zaworu. 
 
Pytanie 13 - Pakiet nr 1- Pozycja 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 1 poz.3 na zaoferowanie trokarów z kaniulami z płynnie 
regulowanym zaworem w pozycjach insuflacja/desuflacja, stop? 
Odp.: Nie, wymagamy trójstopniowego zaworu. 
 
Pytanie 14 Pakiet nr 1- Pozycja 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 1 poz.4 na zaoferowanie kaniul z płynnie regulowanym 
zaworem w pozycjach insuflacja/desuflacja, stop? 
Odp.: Nie, wymagamy trójstopniowego zaworu. 
 
Pytanie 15 - Pakiet nr 4 Poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie worka laparoskopowego, ekstrakcyjnego, jednorazowego, poliuretanowego 
w rozmiarach: 6,4 cm x 15 cm zamiast 8,4 cm x 18,8 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.: Tak, dopuszcza się. 
 
Pytanie 16 - Pakiet nr 10 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego bakteryjno-wirusowego dla dorosłych z portem 

kapno na lince (typu Luer), spełniający pozostałe wymagania SIWZ. 

Odp.: Nie 

 

Pytanie 17 - Pakiet nr 10 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny dla dorosłych o przestrzeni 

martwej 32 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 18 - Pakiet nr 10 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią oddychających 

samodzielnie, wymiennik wykonany z pianki z samodomykącym się portem ssącym, bocznie 

umieszczonym portem do podawania tlenu, wydajność nawilżania 27,4 mg H2) przy Vt=500 ml, 

przestrzeń martwa 8ml, waga 4,5 g? 

Odp.: Tak, dopuszcza się. 

 

Pytanie 19 - Pakiet nr 16 
Czy Zamawiający obwód oddechowy z workiem 2 litrowym bezlateksowym, zaopatrzonym przy 

wlocie w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego powierzchni, wykonany z Neoprenu, bez 

zawartości lateksu i DEHP, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.  

Odp.: Tak, dopuszcza się. 

 

Pytanie 20 - Pakiet nr 16 
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby w okolicy połączenia rury z workiem usytuowany był 

silikonowy uchwyt.  

Odp.: Tak, dopuszcza się. 

 

Pytanie 21 - Pakiet nr 16 
Czy nie zaszła omyłka w opisie i Zamawiający ocenia długość rur krótszą niż 150 cm- 10 pkt, oraz 

powyżej 150-200 cm – 0 pkt.? 



Odp.: Nie , zgodnie z siwz jest „ nie krótsza niż 150 cm”. 
 
Pytanie 22 - Pakiet nr 16 
Czy Zamawiający wymaga w powyższym Pakiecie jednorazowego, mikrobiologicznie czystego 

zestawu oddechowego anestetycznego składającego się z dwóch karbowanych rur- długość rur z 

pamięcią kształtu rozciągalna od 40 cm do 180 cm. Zestaw składa się ze zintegrowanego łącznika Y 

oraz kątowego, odłączanego łącznika z portem Luer Lock, dodatkowej rozciągalnej rury z pamięcią 

kształtu o długości do 40 do 90 cm, z łącznikiem do worka oraz 2 litrowego bezlateksowego worka 

oddechowego, który zaopatrzony jest przy wylocie w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego 

powierzchni- materiał z którego wykonany jest worek to neopren, bez lateksu i DEHP. 

Odp.: Nie jest to wymóg ale dopuszcza się. 

 
Pytanie 23 - Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści Stent samorozprężalny  do 
protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych. W części roboczej pokryty silikonem 
uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnętrza stentu ściśle przylegającym do ścian przełyku, 
dając tym samym możliwość zamykania i uszczelniania przetok. Wykonany z drutu nitinolowego, 
kształt walca w  dostępnych długościach: 10, 12, 14cm, średnica trzonu/kołnierza 20/26, 
24/30mm.   Uwalniany z rękojeści prostej, z możliwością  korekty położenia bezpośrednio po 
uwolnieniu. Średnica zestawu wprowadzającego 24Fr/8mm. System wprowadzający wyposażony w 
2 znaczniki RTG  wskazujące miejsce ostatecznego rozprężenia stentu, zestaw współpracujący z 
prowadnicą 0,035".   
Odp.: Nie, parametry zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 24 -Pakiet 9 
Poz. 17, 18, 20, 21, 22, 23 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w wymienionych pozycjach nie zaszła pomyłka pisarska  
i Zamawiający oczekuje aby kaniula musi być wyposażona w minimum 5 pasków 
radiocieniujących? 
Odp.: zmodyfikowano siwz -kaniula musi być wyposażona w minimum 5 pasków 
radiocieniujących.  
 
Pytanie 25 -Pakiet 10 Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego dla dorosłych, bez 

wymiennika ciepła i wilgoci, ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, przestrzeń 

martwa 35 ml, mikrobiologicznie czysty, waga filtra mniejsza niż 22g.  

Odp: Nie, przestrzeń martwa jest za duża. 
 
Pytanie 26 -Pakiet 10 Poz. 2 
Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu,  do rurek tracheostomijnych,  

z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, 

z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg 

H2O przy Vt 500ml.  

Odp: Nie, parametry zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 27 -Pakiet 10 Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu tlenowego o dł. 210cm 

Odp.: Tak, dopuszcza się.  

 
Pytanie 28 -Pakiet 10 Poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika przestrzeni martwej, karbowanego o długości 18 

cm, 22M/15F, mikrobiologicznie czysty.  

Odp.: Nie, parametry zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 29 -Pakiet 16 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dwururowego, rozciągliwy w 

zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, z dodatkową rurą o dł. 1,5m, w zestawie zintegrowany 

łącznik Y oraz kątowy odłączalny łącznik kątowy z portem Luer Lock, łącznik prosty do worka, 

jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni.  

Odp.: Tak, dopuszcza się. 

 
Pytanie 30 -Pakiet 9 poz 16 



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego z optycznym identyfikatorem pozycji o/z 
Odp.: Nie 

 
Pytanie 31 -Pakiet 17-23 
Prosimy o dopuszczenie  równoważnej kaniuli dożylnej z 4 paskami widocznymi w RTG z samodomykającym 
się koreczkiem typu „CLIK” w opakowaniu klasy medycznej Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odp.: Nie, parametry zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 32 -Pakiet 9 poz. 19 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  kaniuli w rozmiarze 18 G x 38 mm. 
Odp.: Nie, parametry zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 33 -Pakiet 9 poz. 24 
Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie  równoważnej kaniuli bezpiecznej  innego producenta 
posiadającej 4 paski z samodomykającym się koreczkiem typu „CliK” w opakowaniu klasy medycznej 
bez systemu kapilar. System kapilar posiadają tylko kaniule BD, co nie pozwala na złożenie 
równoważnej oferty.  
Odp.: Nie, parametry zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 34 -Pakiet 9 poz. 24 poz. 28 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie 35 -Pakiet 10 Poz. 1  
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie filtra bakteryjno- wirusowego  dla dorosłych  o  
przestrzeni martwej   34 ml i wadze 19 g , zatrzaskowy port luer-lock  
Odp.: Nie – przestrzeń martwa jest za duża. 
 
Pytanie 36 -Pakiet 10 Poz.4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o gładkiej powierzchni z podwójnie zatrzaskowym 
portem  i długosci 12 cm 
Odp.: Nie, parametry zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 37 - Pakiet 16 Poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu oddechowego anestetycznego składającego się z 
dwóch rur rozciągliwych w zakresie 0,4 m -2 m i trzeciej rury rozciągliwej w zakresie 0,4- 1,5 m , 
łącznik Y i łącznik kolankowy z portem luer-lock i 2 l worek  bezlateksowy.  
Odp.: Tak, dopuszcza się. 

 

Pytanie 38 - Pakiet 9 Poz. 7, 8, 9, 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po max 100 sztuk, z odpowiednim 
przeliczeniem.  
Odp.: Dopuszcza się. 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część. 
 
 

 

 
Zastępca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska  


