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WSZYSCY 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 

„Odrodzenie” w Zakopanem. 

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 
Pytanie 1 - pakiet 5  
Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu do przygotowywania i pobierania leków 
z filtrem antybakteryjnym 0,2μm, z zaworem zabezpieczającym lek przed wyciekaniem 
pełniącym funkcję zastawki, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  
Filtr antybakteryjny 0,2μm jest parametrem lepszym od opisanego w SWZ, o mniejszych porach 
membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 
μm. Zaproponowany przyrząd jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej i jest 
wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. 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.  
Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Wskazany w pytaniu przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z filtrem 
antybakteryjnym 0,2 µm jest filtrem aerozolowym używanym najczęściej przy 
chemioterapii – do przygotowania roztworów cytostatycznych. 
 
Pytanie 2. Pakiet nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużaczy w kolorze bursztynowym? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 3. Pakiet nr 1 poz. 1,2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużaczy z średnica wewnętrzna  
1.2mm? 
Odp.: Nie dopuszcza się. Zamawiający wymaga przedłużaczy do pomp z drenem 
o średnicy wewnętrznej 1,24 mm. 
 
Pytanie nr 4. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów? 
Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, zatem wszystkie wyroby medyczne, w których 
stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W 
związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi 
wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację. 
Odp.: Tak. 
 

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp bursztynowych (do leków 
światłoczułych). Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Tak. 
 

Pytanie nr 6. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3 
Wnioskujemy o zmianę zapisu poprzez dodanie: 



„Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze 
takiego  zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie 
po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwen-
cyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle 
Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym 
terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez 
przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na 
zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca 
powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po 
otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na 
dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas 
Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia robo-
czego następującego po tym dniu). 
 Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 7. Dotyczy wzoru umowy § 8 
W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, prosimy o dodanie do § 8 zapisu: 
„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w 
umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to 
wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych 
kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.” 
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 8. Pakiet 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy? Bursztynowe 
zabarwienie dreny chroni leki światłoczułe przed działaniem promieniowania UV.  
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 9. Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG w rozmiarze 45x31 mm lub 51 na 36 mm? Reszta 
zgodnie z SWZ.  
Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 10. Pakiet 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu sterylne? Reszta zgodnie z SWZ.  
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 11. Pakiet 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny 5 μm? 
Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 12. Pakiet 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki?  
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 13. Pakiet 6, pozycja 1 
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 
Odp.: Nie. 



 
Pytanie nr 14.  
Czy Zamawiający w pak 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej o 
parametrach: 
- Urometr 
• Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml od 3ml do 
55ml, następnie co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml 
• Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną 
• Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu 
• Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej 
• Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną 
• Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik 
• Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową spręzyną 
• Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł. 150cm  
• Paski boczne dla optymalnego umocowania 
• Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy 
• Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz 
spływa 
bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego 
urometru) 
- Pojemnik na mocz 
• Pojemność 2 000 ml 
• Zastawka antyrefluksyjna 
• Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik 
• Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna 
• Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu 
• Szczelina do umocowania drenu spustowego? 
Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 15.  
1. Czy Zamawiający w pak 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty 
na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy 
godzinowej o parametrach: 
- Urometr 
• Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml od 3ml do 
55ml, następnie co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml 
• Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną 
• Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu 
• Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej 
• Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną 
• Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik 
• Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną 
• Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł. 120cm  
• Paski boczne dla optymalnego umocowania 
• Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy 
• Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz 
spływa 
bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego 
urometru) 
- Pojemnik na mocz 
• Pojemność 2 000 ml 
• Zastawka antyrefluksyjna 
• Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik 
• Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna 
• Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu 
• Szczelina do umocowania drenu spustowego? 
Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 



Pytanie nr 16. Pakiet 4  
Czy zamawiający w poz. 2 dopuści worki sterylne pakowane pojedynczo, zbiorcze opakowanie 
10 szt? 
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 
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