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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę  
sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego 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 2018 r. poz.1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 1, Pakiet 4 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 4 zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych, 
sterylny, jednorazowego użytku, służące do umieszczania cewnika w przestrzeni 
zewnątrzoponopwej. Rozmiar 18 G. Zestaw składacy się  z:  igły Tuohy ze znacznikiem głębokości 
wkłucia, z przyciętym na długośc igły trokarem, mieszczącym się dokładnie wewnątrz igły; 
strzykawki niskooporowej o pojemności 10 ml z końcówką typu luer slip; cewnika 
zewnątrzoponowego z 3 otworami bocznymi:  filtra  płaskiego, 
przezroczystego  zewntąrzoponowego 0,2 µm; prowadnika ułatwiającego wsunięcie cewnika do igły 
Tuohy; łącznika płaskiego, zatrzaskowego pozwalającego bezpiecznie połączyc cewnik z 
urządzeniami do podawania leku, systemu mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry 
pacjenta składający się z płaskiego rzepowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie nie 
powodującego zamknięcia jego swiatła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 2, Pakiet 8 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 8 strzykawki do gazometrii do pomiarów przy 
badaniu krwi tętniczej z zbalansowaną sucha heparyną litową, pozwalająca na pomiar parametrów: 
pH, pCO2, pO2,tHb, O2sat, COHb, MetHb, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, glukozy i mleczanów z 
jednej próbki krwi, posiadającą zamknięcie uszczelniające się przy kontakcie z krwią nakładany na 
zakończenie strzykawki umożliwiające bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej 
próbki, luer slip, sterylne, opakowanie folia. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3,  

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 zezwoli na zaoferowanie poniższego rozwiązania: 

          Lp. 

 

Przedmiot zamówienia 

 j. m. 

1 

Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w rozmiarze 130 mm x 180 mm - 

600 ml. Długość ramienia 33 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą 

nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Materiał przezroczysty. Podwójne, 

wzmocnione dno. Preferuje się  woreczek o wzmocnionych (podwójnych ) 

ściankach dna odpornych na rozerwanie -10 pkt, ścianki niewzmocnione -0 

pkt. 

szt. 

2 

Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w rozmiarze 90 mm x 145 mm- 

250ml, Długość ramienia 33 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą 

nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Materiał przezroczysty. Podwójne, 

wzmocnione dno. Preferuje się  woreczek o wzmocnionych (podwójnych ) 

ściankach dna  odpornych na rozerwanie -10 pkt, ścianki/ niewzmocnione -0 

pkt. 

szt. 



 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4, 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 5, 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 6,  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do 

grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 

Odp.: Oświadczenie należy przedłożyć zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 7, Pakiet nr 14, pozycja 2, 3 

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej 

konkurencji, dopuści do postępowania równoważny, antybakteryjny system do odsysania 

konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania 

umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)? 

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega 

mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest kątowy, gładki i 

rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, 

ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej 

pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone są w filtr 

hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed 

kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz  dwa uchwyty w postaci pętli 

do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. 

Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, 

bez zawartości PCV. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania od wkładu ( brak konieczności 

odłączania źródła ssania ) - jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie. Wkłady oraz 

kanistry ( pojemniki ) o pojemności 2L, 3L,o kształcie okrągłym. Wkłady występują w postaci 

częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.  

Odp.: Nie (wymagamy 1 króciec), parametry zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8, Pakiet nr 14, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści zestaw - dren o dł.2.1m z regulacją siły ssania(sterylny, pakowany 
folia/papier) i wkład 2L, całość pakowana folia/folia. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9, Pakiet nr 14, pozycja 2, 3 
Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana 
data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym 
asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad 
asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały.  
Odp.: Nie wymaga ale dopuszcza. 

 

Pytanie 10, Pakiet 10, poz. 11-14,21. 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11-14,21 z pakietu 10. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 
pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o 
zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odp.: Nie. 

Pytanie 11, Pakiet 10, poz. 11-12 
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. 
Odp.: Nie wymaga ale dopuszcza. 



Pytanie 12, Pakiet 10, poz. 12-13 
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock oraz 
strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową ( odpowiednio do 
pozycji) , j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13, Pakiet 10, poz. 21 
Czy zamawiający dopuści koreczki, których konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze 
standardowym portem, pakowane indywidualnie – opakowanie typu Tyvec z nr LOT, datą produkcji 
i datą ważności, zbiorczo pakowane po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika z informacjami o 
producencie, importerze i innymi informacjami, które powinny znajdować się na takim opakowaniu 
wg. rozporządzenia  Ministra? 
Odp.: Nie wymaga ale dopuszcza. 

Pytanie 14, Pakiet 10, poz. 21 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Nie. 
 
Pytanie 15, Pakiet 13, poz. 1-6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. 
Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, 
powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny 
produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości 
rynkowej. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16, Pakiet 13, poz. 1-6 
Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z 
wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z 
identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, 
blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa 
producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr 
LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?  
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17, Pakiet 13, poz. 1-6 
Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym 
(100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym 
przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w 
formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie 
jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk 
kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18, Pakiet 13, poz. 1-6 
Prosimy o dopuszczenie ostrzy bez kolorystycznego kodowania rozmiaru, rozmiar widoczny 
bezpośrednio na ostrzu, opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym w postaci cyfry. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 19, Pakiet 13, poz. 7 
Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 
umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie 20, Pakiet 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 woreczka ekstrakcyjnego, objętość 600 
ml, śr. otwarcia 10 cm (długości 170mm, szerokość 77mm) do trokara 10 mm, sterylny, 
nieprzemakalny i nieprzesiąkliwy,z elastycznym pierścieniem pozwalającym na zamykanie i 
otwieranie woreczka, przygotowany do wprowadzenia w prowadnicy; samootwierający; 
przezroczysty materiał? 



Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 21, Pakiet 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie q poz. 2 woreczka ekstrakcyjnego, objętość 400 
ml, śr. otwarcia 8cm, (długość 140mm, szerokość 100mm) do trokara 10 mm, sterylny, 
nieprzemakalny i nieprzesiąkliwy,z elastycznym pierścieniem pozwalającym na zamykanie i 
otwieranie woreczka, przygotowany do wprowadzenia w prowadnicy; samootwierający; 
przezroczysty materiał? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22, Pakiet 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do pobierania próbek o pojemności 1000ml, 
jednorazowego użytku, nylonowy o wzmocnionej strukturze, z elastyczną metalową półobręczą 
ułatwiającą pobieranie próbek, trzon średnicy 12 mm? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 23, Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści: Stent samorozprężalny  do protezowania nowotworowych zwężeń 
przełykowych. W części roboczej pokryty jest 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 proksymalnego20/26mm i 24/30mm. System uwalniania 
dystalny, z możliwością  korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu. Średnica zestawu 
wprowadzającego dla średnicy stentu  8mm. System wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG  
wskazujące miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej stentu, zestaw 
współpracujący z prowadnicą 0,35".   
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24, Pakiet nr 8 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki do gazometrii do pomiarów badania krwi tętniczej ze 
zbalansowaną suchą heparyną litową pozwalająca na oznaczenia parametrów :  pH, pCO2, 
pO2,tHb, O2sat, COHb, MetHb, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, glukozy i mleczanów z jednej próbki 
krwi, wyposażoną w membranę samowentylującą na nasadzie tłoku strzykawki ?.Zadaniem tej 
membrany jest eliminacja powietrza z wnętrza  strzykawki w trakcie napełniania krwią co powoduje 
iż  rozwiązanie to zabezpiecza krew przed kontaminacją  powietrzem atmosferycznym a 
jednocześnie zabezpiecza osobę pobierającą przed jakimkolwiek kontaktem z materiałem pacjenta 
( krwią ). Specjalna konstrukcja korka uszczelniającego poprzez zastosowanie otworów z  
zastawkami jednokierunkowymi spełni oczekiwania Zamawiającego . 
Odp.: Dopuszcza się. 
 
Pytanie 25, Pakiet nr 8 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki do gazometrii o pojemności 1,0 ml  ( rekomendowana 
objetość pobrania 0,6 ml),  czy strzykawki o objętosci 3,0 ml ( z rekomendacją pobrania 1,6 ml )? 
Odp.: Zamawiający wymaga strzykawki o objętości 3,0 ml. 

 
Pytanie 26, Pakiet nr 17 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do dopuszczenie w pakiecie 17 w/w postępowania przetargowego 
wkładów do wstrzykiwacza Nemoto DualShot alpha w 100% kompatybilnego ze wstrzykiwaczem, 
będącym w posiadaniu Zamawiającego, o następującym składzie:  
- wkład o poj. 200 ml  
- wkład o poj. 100 ml  
- łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym o różnej długości 
ramion  
- 2 ostrza spike  
- 2 złącza szybkiego napełniania typu „J”  

Zestawy wolne od ftalanów, zapakowane w jeden sterylny blister.  
Odp.: Produkt ma być zgodny z opisem w SIWZ. 

 
Pytanie 27, Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o długości 200 mm, szerokość 105 

mm. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 



Pytanie 28, Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków o długości 190 mm, szerokość 80 mm. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 29, Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów pokrytych PTFE, o średnicy 18/23 mm, 20/25 mm, 
22/27 mm, koniec dystalny poszerzony, średnica zestawu wprowadzającego 18 Fr- 6,0 mm, 
system wprowadzający wyposażony co najmniej w 2 znaczniki RTG wskazujące miejsce 
rozprężania, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 30, Pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści łącznik płaski, dokręcany, pozwalający bezpiecznie połączyć cewnik z 
urządzeniami do podawania leku? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 31, 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 32, Pakiet 10, poz. 7 i 8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową do infuzji podskórnych, domięśniowych 
i dożylnych, przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania 
próbek płynów ustrojowych od pacjenta, z przeźroczystym cylindrem umożliwiającym pełną 
kontrolę wizualną zawartości, z zielonym kontrastującym tłokiem, zakończeniem stożkowym typu 
luer, płynnym przesuwem tłoka, kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym 
wysunięciem tłoka, nazwą strzykawki i nazwą producenta umieszczonymi na korpusie, przedłużoną 
skalą, wyraźną, czytelną i trwałą skalą koloru czarnego, ułatwiającą dawkowanie, odpowiednio: co 
0,1ml dla pojemności 2ml, co 0,2ml dla pojemności 5ml.? Strzykawka jednorazowego użytku, 
niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu, sterylna, sterylizowana 
tlenkiem etylenu. 
Odp.: Produkt ma być zgodny z opisem w SIWZ. 
 
Pytanie 33, Pakiet 10, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 11ml, pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ? 
Odp.: Nie wymaga się, ale dopuszcza.. 
 
Pytanie 34, Pakiet 10, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną a’70, z przeliczeniem zamawianych ilości na 286 
pełnych opakowań? 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie 35, Pakiet 10, poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z podziałką co 2ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 36, Pakiet 10, poz. 19 
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 37, Pakiet 10, poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków wykonanych z folii poliuretanowej, 
przeźroczystych, posiadających system aplikacji typu „ramka” z taśmą do opisu, bez dodatkowych 
pasków mocujących, sterylizowanych tlenkiem etylenu? W przypadku odpowiedzi negatywnej 
prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 38, Pakiet 10, poz. 22 



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 39, Pakiet 12 
Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska, a Zamawiający oczekuje igły z ostrzem długościętym,               
co rzeczywiście zapewnia wysoką jakość penetracji? 
Odp.: Dopuszcza się igły z ostrzem długościennym, istotnym warunkiem jest 
zapewnienie wysokiej jakości penetracji. 
 

Pytanie 40, Pakiet 11 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie 
Filtr hydrofobowy elektrostatyczny;  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, przeciwwirusowej 
99,999%; o wadze max 31 g; z portem kapno zamykanym koreczkiem na lince, o przestrzeni martwej 
57 ml; posiadający poziom nawilżania min 32mgH2O/L przez 24h,o utracie wilgoci 6mgH20/L / przez 
24h  z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną objętością oddechową Vt - 150 ml; 
posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający 
standardowe złącze 22F/15M-22M/15 F proste, sterylny. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 41, Pakiet 11 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie 
Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią 
oddychających spontanicznie;  z wkładami z gąbki nawilżającej ułożonymi po obydwu 
przeciwległych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania uniwersalny zamykany klapką, 
posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 19 ml; posiadający poziom 
nawilżania 26mgH2O/L przez 24h,o utracie wilgoci 13,2mg H20/L / przez 24h, o min objętości 
oddechowej pacjenta od 60 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,2 cm H2O: wolny od 
latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15 F. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 42, Pakiet 11 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie 
Łącznika - przestrzeń martwa o ścianie wewnętrznej gładkiej do obwodu oddechowego, o długości 
12 cm. 22F- 22M/15F, sterylnego. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 43, Pakiet 11 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie 
Łącznika - przestrzeń martwa o ścianie wewnętrznej gładkiej do obwodu oddechowego, o długości 
18 cm. 22F- 22M/15F, sterylnego. 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 44, Pakiet 21 poz.1  
Prosimy o dopuszczenie   
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie  układu oddechowego o długości 1,6 m , pozostałe 
warunki jak w SIWZ  
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 45, Pakiet 10 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,7/32? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 46, Pakiet 16 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego o 7 dniowym czasie 
użycia potwierdzonym w instrukcji użycia umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?  
Odp.: Nie wymaga się ale dopuszcza. 
 
Pytanie 47, Pakiet 16 poz. 1 



Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji obwodu, na etykiecie 
ma być umieszczony piktogram wizualizujący wszystkie elementy zestawu?   
Odp.: Nie wymaga się ale dopuszcza. 
 
Pytanie 48,Pakiet 21 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego z rurą wydechową dł. 40 cm? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 49, Pakiet 11 poz.1 
Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o 
skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń 
martwa 53ml, masa 30g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom 
nawilżania 36.8 mg/H2o, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z 
portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 50, Pakiet 11 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią oddychających 
samodzielnie, wymiennik wykonany z pianki z samodomykającym się portem ssącym, bocznie 
umieszczonym portem do podawania tlenu, wydajność nawilżania 27,4 mg H2) przy Vt=500 ml, 
przestrzeń martwa 8 ml, waga 4,5 g? 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 51, Pakiet 3 
Czy Zamawiający w zadaniu 3 , poz 1 i 2 dopuści worek laparoskopowy? 
Worek laparoskopowy sterylny, jednorazowego użytku z prowadnicą, z pierścieniem z drutu i 
pamięcią kształtu, samorozprężający się , rozmiar woreczka: śr. 100 mm, dł. 190 mm, szer. 150 
mm, pojemność 800 ml 
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

 
 
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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