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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 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 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 2017 r. poz.1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający w pakiecie 3, dopuści: „Woreczek ekstrakcyjny, średnica 
trzonu 10 mm, długość trzonu 29,5 mm. Woreczek jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną 
obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie woreczka przymocowaną na stałe do 
popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym 
workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce z podwójnie wzmocnionym dnem 
zapobiegające rozdarciu przy działaniu większych sił rozciągających i rozrywających” 
Parametry oferowanych woreczków analogicznie dla pozycji 1 i pozycji 2 pakietu nr 3. 

l.p Pojemność Szerokość 
rozprężenia 
obręczy 

Długość 
rozprężenia 
obręczy 

Długość 
worka 

Szerokość 
worka 

Średnica 

1 250-350 ml 7,62 mm 15,25 mm 80 mm 45 mm 10 mm 

2 500-700 ml 12,7 mm 17,78 mm 115 mm 60 mm 10 mm 

 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1 dopuści zestaw laparoskopowy składający się z: 
jednorazowy trokar 12 mm, długość 150 mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym 
metalowym ostrzem w kształcie litery V. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia 
ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji po odłączeniu 
wężyka CO2; Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-12 mm; Trokar dostępny również w wersji z 
balonikiem i dyskiem retencyjnym w celu lepszego zakotwiczenia w powłokach;                                                  
Jednorazowa przeźroczysta kaniula 12 mm, długość 150 mm karbowana z trójstopniowym 
zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12 mm, kompatybilna z trokarem 12 mm; 
Kaniula dostępna również w wersji z balonikiem i dyskiem retencyjnym w celu lepszego 
zakotwiczenia w powłokach;   
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 
Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie nr 1 pozycja 1 poszczególne elementy zestawu zapakowane 
były osobno, w związku z czym prosimy o wyłączenie z zestawu płynu do czyszczenia optyk i 
wyodrębnienie go do osobnego pakietu, gdyż ogranicza on możliwość złożenia oferty tylko przez 
jednego oferenta.  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 2 dopuści zestaw laparoskopowy składający się z: 
jednorazowy trokar 11 mm, długość 100 mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym 
metalowym ostrzem w kształcie litery V. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia 
ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji po odłączeniu 



 

 
 

wężyka CO2; Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-11 mm; Trokar dostępny również w wersji z 
balonikiem i dyskiem retencyjnym w celu lepszego zakotwiczenia w powłokach;                                                  
Jednorazowa przeźroczysta kaniula 11 mm, długość 100 mm karbowana z trójstopniowym 
zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm, kompatybilna z trokarem 11 mm; 
Kaniula dostępna również w wersji z balonikiem i dyskiem retencyjnym w celu lepszego 
zakotwiczenia w powłokach;                                                                                               
jednorazowy trokar 5 mm optyczny, z karbowaną przeźroczystą kaniulą i bezpiecznym separatorem 
tkanek. Trójstopniowy zawór do insuflatora; Trokar dostępny również w wersji z balonikiem i 
dyskiem retencyjnym w celu lepszego zakotwiczenia w powłokach;      Jednorazowa przeźroczysta 
kaniula 5 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym; Kaniula dostępna również w 
wersji z balonikiem i dyskiem retencyjnym w celu lepszego zakotwiczenia w powłokach;  
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ (zamawiający wymaga  kaniule i trokara 5 mm z dwustopniowym 
zaworem do insuflatora). 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie nr 1 pozycja 2 poszczególne elementy zestawu zapakowane 
były osobno, w związku z czym prosimy o wyłączenie z zestawu płynu do czyszczenia optyk i 
wyodrębnienie go do osobnego pakietu, gdyż ogranicza on możliwość złożenia oferty tylko przez 
jednego oferenta.   
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 6 dopuści  jednorazowy trokar 11 mm, długość 100 mm 
z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Ostrze 
w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora 
umożliwiający wykonanie desuflacji po odłączeniu wężyka CO2; Trokar posiada wbudowaną 
uszczelkę 5-11 mm; Trokar dostępny również w wersji z balonikiem i dyskiem retencyjnym w celu 
lepszego zakotwiczenia w powłokach;  
 Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
  
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 7 dopuści  jednorazowy trokar 12 mm, długość 100 mm 
z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Ostrze 
w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora. Trokar 
posiada wbudowaną uszczelkę 5-12 mm; Trokar dostępny również w wersji z balonikiem i dyskiem 
retencyjnym w celu lepszego zakotwiczenia w powłokach; 
 Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 8 dopuści jednorazową przeźroczystą kaniulę 12 mm, 
długość 100 mm karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12 
mm, kompatybilna z trokarem 12 mm; Kaniula dostępna również w wersji z balonikiem i dyskiem 
retencyjnym w celu lepszego zakotwiczenia w powłokach;  
 Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 9 
pakiet 13 - poz. 1-6  
Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z 
wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową 
na opakowaniu zbiorczym , pakowane po 100 szt.? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
Poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na 
ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 10 
pakiet 13 - Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 7?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 11 
pakiet 13 - poz. 1-6  
Czy zamawiający dopuści ostrza ze stali węglowej, opakowane w pojedyncze foliowe saszetki z 
informacją o numerze rozmiaru, dacie ważności i numerze LOT, z rysunkiem kształtu wszystkich 
ostrzy oraz nazwą producenta  na opakowaniu zbiorczym ? 



 

 
 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 
Pakiet 21 - poz. 3  
Czy zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu ze względu na zróżnicowanie asortymentowe 
produktów zawartych w pakiecie nr 21? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 13 
Pakiet 21 - poz. 1-2  
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem 
T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z 
medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka 
worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 
Odp.: Tak, dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 14 
Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści w Pozycji 1 Pakietu nr 17 złożenie oferty 
na posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta zestawów wkładowych, jednorazowy, 
sterylny zestaw o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI do systemu Nemoto Dual Shot Alpha, 
składający się z dwóch oddzielnie pakowanych zestawów, w tym: 
zestaw 1 (wolny od ftalanów), w skład którego wchodzą takie elementy, jak: 
 1 x wkład o pojemności 200 ml 
 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, gdzie 

długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie 
kontrastu: 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm 

 1 x ostrze typu „Spike” 
 1 x złącze szybkiego napełniania typu J 
  
zestaw 2 (wolny od ftalanów), w skład którego wchodzą takie elementy, jak: 

 1 x wkład o pojemności 100 ml 
 1 x ostrze typu „Spike” 

(kompatybilność ze wstrzykiwaczem Nemoto Dual Shot Alpha potwierdzona oświadczeniem 
producenta)? 
Odp.: Tak, dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści ustępu 6 § 8 projektu umowy (cyt.): 

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

i nada mu proponowane brzmienie: 

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

Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 16 
Pakiet 11 poz. 1.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego -  sterylnego filtra elektrostatycznego 
charakteryzującego się następującymi parametrami: 

Opór przepływu przy 30l /min   0,82 cm H2O   

  przy 60 l/min   2,14 cm H2O    

  przy 90 l/min   3,95 cm H2O   

Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml     

Masa 35,6 g     

Przestrzeń martwa  55 ml     

Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%     



 

 
 

Skutecznośc filtracji wirusowej >99,999%     

Hydrofobowa warstwa filtrująca       

Nawilżanie  37 mg/l H2O przy Vt=500ml   

Wydzielony celulozowy  wymiennik ciepła i wilgoci.     

Złącza 22M/15F - 22F/15M      

Port kapno luer-lock z wkręcanym koreczkiem zabezpieczającym 

Czas stosowania do 24 godz.     

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 
Pakiet 11 poz. 2.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego – sterylnego wymiennika ciepła i 
wilgoci przeznaczonego dla pacjentów z tracheostomią charakteryzującego się następującymi 
parametrami: 

Zastosowanie dla dorosłych i dzieci >15kg  oddychających samodzielnie 

Objętość oddechowa VT 50 - 1000 ml     

Opór przepływu 0,63cm H2O przy 30l/min   

  1,8 cm H2O przy 60l/min   

  3,5 cmH2O przy 90l/min   

Masa 8,4 g     

Przestrzeń martwa 15 ml     

Nawilżanie po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml 

  po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml 

Port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie   

Średnica portu do odsysania  6,1 mm     

Powierzchnia wymiennika > 500 cm2     

Wkład celulozowy higroskopowy     

Złącza 15mmF - do rurki tracheostomijnej   

  stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostom. 

Port do drenu tlenowego  5,5 mmM      

Czas stosowania do 24 godz.     

Opakowanie pojedyncze blister-pack   

Termin przydatności 5 lat od daty produkcji   

 Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

  

Pytanie nr 18 
Pakiet 16.  
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, mikrobiologicznie czysty zestaw oddechowy anestetyczny 
zawierający układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych rur o  dł. 160 cm, z dodatkowej 
rury 80 cm, bezlateksowy worek oddechowy z neoprenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów 
Odp.: Nie jest to wymóg ale dopuszcza się. 
lub 
obwód oddechowy z dwóch rur rozciągliwych do 180 cm, dodatkowej rury rozciągliwej do 90 cm., 
bezlateksowy worek wykonany z neoprenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odp.: Nie jest to wymóg ale dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 19 
Pakiet 10, poz. 1-6  



 

 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z zadania 10 i utworzenie z nich 
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 20 
Pakiet 10, poz. 24.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z zadania 10 i utworzenie z nich 
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 21 
Pakiet 12  
Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska, a Zamawiający oczekuje igły z ostrzem długościętym, co 
rzeczywiście zapewnia wysoką jakość penetracji? 
Odp.: Nie wymaga się ale dopuszcza. 
 
Pytanie nr 22 
Pakiet 21, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczu, pozostałe parametry zgodne                
z SIWZ? 
Odp.: Nie wymaga się ale dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23 
Pakiet 21, poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy z zastawką przeciwzwrotną  na 
wejściu drenu do komory pomiarowej przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ? 

Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 24 
Pakiet nr 10, poz. 1-6 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł z nasadką wykonaną z polipropylenu (ma to jak 
najbardziej medyczne uzasadnienie) oraz osłonka igły wykonaną z polietylenu. Osłonka wykonana z 
polipropylenu nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, osłania ona tylko igłę, chroni przed 
zakłuciem, zanieczyszczeniem. Nie ma ona kontaktu z substancja leczniczą. Nie ma zatem 
znaczenia czy jest ona polietylenowa czy polipropylenowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 25 
Pakiet nr 10, poz. 15 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika z niebieskim kolorze pokrętła, z przestrzenią 
wypełnienia wynoszącą 0,32 ml. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 26 
Pakiet nr 10, poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowany w 
placówkach na terenie całej Polski? 
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 27 
Pakiet nr 10, poz. 17-22 i 26 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli to Państwu 
uzyskać większą liczbę korzystnych ofert. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 28 
Pakiet nr 10, poz. 17-22 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami radiocieniującymi, w szczelnym opakowaniu blister-
pack – papier klasy medycznej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.: Nie (kaniula wyposażona w min.5 pasków radiocieniujących) 



 

 
 

 
Pytanie nr 29 
Pakiet nr 10, poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18Gx38 mm?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 30 
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów pokrytych PTFE, o średnicy 18/23 mm, 20/25 mm, 
23/28 mm, koniec dystalny poszerzony, średnica zestawu wprowadzającego o średnicy 18 Fr- 6,0 
mm, system wprowadzający wyposażony co najmniej w 2 znaczniki RTG wskazujące miejsce 
rozprężania. balonów o średnicy 7,5Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 31 
Pakiet nr 6  
Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści: 
Poz. 1 Stent samorozprężalny  do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych. W części 
roboczej pokryty jest elastycznym 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, 15cm,  , średnica trzonu/kołnierza proksymalnego oraz dystalnego 20/26 mm i 24/30mm,  
Możliwość  korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu. Średnica zestawu wprowadzającego dla 
średnicy stentu  24Fr  - 8 mm System wprowadzający wyposażony w 2 znaczniki RTG  wskazujące 
miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej stentu, zestaw współpracujący z 
prowadnicą 0,38".  
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 32 
Pakiet 16  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego o 7 dniowym czasie 
użycia potwierdzonym w instrukcji użycia umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?  
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 33 
Pakiet 16  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji obwodu, na etykiecie 
ma być umieszczony piktogram wizualizujący wszystkie elementy zestawu?   
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 34 
Pakiet 21 Poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać 
precyzyjne skalowanie w: komorze precyzyjnego pomiaru skalowanej linearnie  od 1 do 40 ml co 1 
ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 
ml co 10 ml, tak jak w obecnie stosowanym systemie w Państwa placówce? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 34 
Pakiet 3 Poz.1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie woreczka ekstrakcyjnego, o objętości 1150 ml ze śr. 
otwarcia 15 cm (190mm x 230mm) do trokara 15mm, reszta zgodna z SIWZ. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 35 
Pakiet 3 Poz.2: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie woreczka ekstrakcyjnego, o objętości 580 ml (130mm x 
180mm) do trokara 10mm, reszta zgodna z SIWZ. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 36 
Pakiet 10 Poz.15 i 16: 
Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki, tak jak obecnie stosowane, mają być wykonane z poliwęglanu 
– materiału pozwalającego na podaż lipidów i chemioterapeutyków? 



 

 
 

Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 37 
Pakiet 10 Poz.27: 
Prosimy o sprecyzowanie czy zamknięty system dostępu naczyniowego, tak jak obecnie stosowane, 
ma posiadać  powierzchnię do dezynfekcji portu bezigłowego jednolitą materiałowo wykonaną z 
materiału innego niż poliwęglan? 
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 38 
Pakiet 10 Poz.27: 
Prosimy o sprecyzowanie czy zamknięty system dostępu naczyniowego, tak jak obecnie stosowane, 
ma posiadać zdejmowalny specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka 
skażenia wkłucia? 
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 39 
Pakiet 12: 
Czy Zamawiający oczekuje, aby igły do nakłuć lędźwiowych  były opakowane  w opakowanie    
Tyvec , które  zapobiega  mikrorozszczelnienia , uszkodzeniu w  trakcie przechowywania , 
użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu ? 
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 40 
Pakiet 21 Poz.1: 
Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma być wyposażony w port do pobierania próbek moczu z 
przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek? 
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 41 
Pakiet 21 Poz.3:  
Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek ma być wyposażony w 
przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek? 
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 42 
Pakiet 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do pobierania próbek o pojemności 1500 
ml, jednorazowego użytku, nylonowy o wzmocnionej strukturze, z elastyczną metalową obręczą 
ułatwiającą pobieranie próbek, trzon średnicy 12 mm? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 43 
Pakiet nr 17 
Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 17 wkładów do wstrzykiwacza DUAL SHOT ALPHA NEMOTO, 
które nie posiadają pojemniczka do odpowietrzania. Reszta parametrów zgodnie ze specyfikacją 
Zamawiającego. 
Odp.: Tak, dopuszcza się.  
 
Pytanie nr 44 
Pakiet nr 11 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o 

skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-

1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i 

wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze 

proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo? 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie nr 45 
Pakiet nr 11 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.: Nie, zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 46 
Pakiet nr 16 

Czy Zamawiający dopuści w powyższym Pakiecie jednorazowego, mikrobiologicznie czystego 

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

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

kątowego, odłączanego łącznika z portem Luer, dodatkowej rozciągalnej rury z pamięcią kształtu o 

długości 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, tak jak obecnie stosowany 

przez Zamawiajacego? 

Odp.: Nie jest to wymóg ale dopuszcza się. 
 
Pytanie nr 47 
Pakiet 18 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 18 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do 
biopsji tkanek miękkich, ilość pobranego materiały 10mm rozmiar 18G długość 6, 9cm; ilość 
pobranego materiału 20mm rozmiar 14, 16, 20G dł. 9, 15 cm; rozmiar 18G długość 6, 9, 15 cm. 
Odp. Dopuszcza się. 

 
 
 
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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