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Bochnia, dn. 05.05.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-8/2021 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej. 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Treść pytania: dot. Pakietu 13 poz. 3: Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 3 mógłby doprecyzować, czy pean 

będący elementem zestawu powinien być wielorazowego użytku. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, że pean będący elementem zestawu powinien być wielorazowego użytku. 
 

2. Treść pytania: dot. Pakietu 13 poz. 3: Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 3 mógłby potwierdzić, że pean 

będący elementem zestawu nie może zawierać żadnych plastikowych elementów.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, że pean będący elementem zestawu nie może zawierać żadnych plastikowych 
elementów. 
 

3. Treść pytania: dot. Pakietu 4 poz. 5: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na produkty  

równoważne w następujących pakietach: pakiet nr 4 akcesoria do drenazu i odsysania w pozycji 5- na dreny 
tlenowe łączące o długości 200cm (pozostałe parametry jak w SWZ) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

4. Treść pytania: dot. Pakietu 4 poz. 21: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na produkty  

równoważne w następujących pakietach: pakiet nr 4 akcesoria do drenazu i odsysania w pozycji 21 na zgłębniki 
żołądfkowe 120cm (pozostałe parametry jak w SWZ) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

5. Treść pytania: dot. Pakietu 24 poz. 8, 9: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na produkty  

równoważne w następujących pakietach: pakiet nr 24- akcesoria do systemów ssących w pozycji 8 i 9 na zestaw 
do odsysania tworzony przez dostawcę, złóżony z osobno kupowanych u różnych producentów: wkładu workowego 

i drenu łączącego o parametrach opisanych w SWZ, zapakowany przez dostawcę w zbiorcze opakowanie foliowe, 

bez oznaczenia CE dla całego zestawu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

6. Treść pytania: dot. Pakietu 38 poz. 1, 2: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na produkty  

równoważne w następujących pakietach: Pakiet 38 różny sprzęt jednorazowego użytku pozycje 1 i 2: na 
przedłużacze do pomp infuzyjnych – rozmiar 1,60m (pozostałe parametry jak w SWZ) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

7. Treść pytania: dot. Pakietu 39 poz. 4: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na produkty  

równoważne w następujących pakietach: Pakiet nr 39 naczynia sanitarne jednorazowego użytku pozycja nr 4 miski 
jednorazowe - pojemność 800ml (pozostałe parametry jak w SWZ) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

8. Treść pytania: dot. Pakietu 9 poz. 6: Czy zamawiający , w części 9 , pozycja 6 ,,Igły do penów 8 mm x 0,30 mm 

30G szt. 7 700’’ dopuszcza oferowanie w opakowaniu zbiorczym pakowanym po 100 szt ( w ilości równoważnej tj 
77 op /100 ) ? 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania w/w, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem   
w formularzu asortymentowym należy w kolumnie 9 - (Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek 
miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [(kol.5/kol 8)] – odpowiednio przeliczyć ilość 
opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

9. Treść pytania: dot. Pakietu 9 poz. 6: Czy zamawiający mógłby wydzielić w części 9, pozycję nr 6 ,,Igły do penów 

8 mm x 0,30 mm 30G szt. 7 700’’ Do osobnej części, co pozwoliłby wziąć udział większej ilości oferentów 
i uzyskanie korzystniejszej ceny ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

10. Treść pytania: dot. Pakietu 40: Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego worka na wymiociny o pojemności 
całkowitej 2000ml, ze skalą pomiarową do 1500ml co 100ml, dodatkową skalą pomiarową od 0 do 100ml co 10ml, 

ze sztywnym plastikowym okrągłym ustnikiem z wycięciem służącym do zamknięcia, pozostałe wymagania zgodnie 

z SWZ. Zaproponowany worek jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest 
powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i 

rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od 
przedmiotu zamówienia. 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.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

11. Treść pytania: dot. Pakietu 9 poz. 6: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 6 z pakietu 9 i utworzenie z nich 

odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 

przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. 
Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do 

podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych 
faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co 

narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy             

z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

12. Treść pytania: dot. Pakietu 2 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 

znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. 
Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 

20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 
7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 

i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 
prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach 

odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz 

mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

13. Treść pytania: dot. Pakietu 2 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 

znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. 
Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 

20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 
7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 

i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 
prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach 

odpowiadających kanałom cewnika, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG   oraz 

mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

14. Treść pytania: dot. Pakietu 2 poz. 8,9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8-9 z Pakietu nr 2 i 

stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

15. Treść pytania: dot. Pakietu 36 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej 
gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami            

o przekroju jak poniżej: 
 cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

 cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml 

 cewnik 16Fr - 22Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml   

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy                   

i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga: cewnik 12Fr o długości 38 cm i balon o pojemności: 3ml – 5 ml, 
pozostałe cewniki i parametry zgodnie z SWZ. 
 

16. Treść pytania: dot. Pakietu 36 poz. 2:  Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100%  z silikonu 

dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 
 cewnik 18Fr - 20Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 20ml - 30ml   

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek    foliowy i 

zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

17. Treść pytania: dot. Pakietu 36 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści dwudrożne cewniki Foley w zestawie bez 
prowadnicy – pozostałe parametry zgodne z SWZ.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

18. Treść pytania: dot. Pakietu 36 poz. 1-3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z Pakietu nr 36           

i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

19. Treść pytania: dot. Pakietu 29 poz. 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 z Pakietu nr 29 i utworzenie            

z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo –

cenowa w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych 
cen ofert. Pozostawienie pozycji nr 1 w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do 

podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w tym pakiecie. Pozycja nr 1 opisuje dokładnie asortyment 
oferowany przez konkretnego dostawce, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, 

co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art.17 ust.1 pkt.1 i 5b) ustawy             
z dnia 17.12.2004r. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

20. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do punkcji w rozmiarze 

2,0 x 70 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

21. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania 
płynów posiadającego komorę kroplową o dł.62 mm  ( 55 mm w części przeźroczystej) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

22. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania 

płynów posiadającego igłę dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo, wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem 
szklanym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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23. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania 

płynów w opakowaniu folia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

24. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do szybkiego 

przetaczania krwi wiodącego Producenta Polfa w którym komora i dren pozbawione są ftalanów. Ftalany znajdują 

się jedynie w pompce? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

25. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 18-20,23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do pomp 

posiadające oświadczenie o kompatybilności od Producenta strzykawek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

26. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 18, 21, 22, 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do 
pomp posiadającej rozszerzenie 50/60 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

27. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 25-28: Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym 

kolorze innym niż mleczne / białe? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

28. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  

poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania w/w, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem   
w formularzu asortymentowym należy w kolumnie 9 - (Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek 
miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [(kol.5*kol.6/kol 8)] – odpowiednio przeliczyć ilość 
opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

29. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 30: Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną 

skalą pomiarową. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

30. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 30: Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym 
reduktorem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

31. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 31-34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  

trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości: 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

32. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  

poj. 20 ml w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania w/w, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem   
w formularzu asortymentowym należy w kolumnie 9 - (Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek 
miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [(kol.5*kol.6/kol 8)] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

33. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 1-2,35-37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do 
osobnego pakietu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

34. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 2 pkt. 6: Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią 
ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia oraz zasady prosimy, o zmianę zapisu w zakresie dostaw i wydłużenie 

terminu do 5 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę jednoczesnie informuje, że wprowadzi do Projektowanych postanowień 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego zmianę zapisu na następujący:  
„Dostawy Towaru realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko”. 
 

35. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 2:  W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała 

znaczne problemy w obrocie z dostawcami, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o 

dodanie do umowy zapisu, iż: „Zamawiający (pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców 
niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp.) dopuszcza 
wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

36. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 3, 4: Prosimy o wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji z 2 dni 

roboczych na 4 dni robocze w przypadku stwierdzenia braków ilościowych oraz wydłużenia czasu dostarczenia 
reklamowanego wyrobu z 2 dni roboczych na 4 dni robocze. 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę jednoczesnie informuje, że wprowadzi do Projektowanych postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego zmianę zapisu na następujący: 
„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 4 dni roboczych od daty jej otrzymania oraz 

powiadomić w tym czasie Zamawiającego o działaniach powziętych w celu zniwelowania stwierdzonych uchybień w 
celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy. 

Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar wolny od wad 
(a także odebrać Towar wadliwy) w terminie do 4 dni roboczych,  licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji” 
 

37. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 10 i 11: Prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 3 pkt. 10 i 11 z 

umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

38. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 10: W przypadku braku wyrażenia zgody na pytanie nr 4 (tj. 
wykreślenie § 3 pkt. 10 i 11) prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu § 3 pkt. 10 na następujący:  

„W sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się w dostarczaniu zamawianego towaru, Zamawiający po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia, może dokonać zakupu interwencyjnego asortymentu 
niedostarczonego i obciąży Wykonawcę różnicą między zakupem interwencyjnym a zakupem na podstawie 
zawartej umowy, bez naliczania dodatkowych kar. Jednak warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest 
powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną po 
upływie co najmniej 5 dni po dostawie cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, 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).” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

39. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 4: Wnioskujemy o usunięcie pkt. 4 z umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

40. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5:  Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu, że: „Zamawiający 
przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia czy 
opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie z § 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 (Dz.U.2020.374 ze 
zm.).” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
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41. Treść pytania: dot. Pakietu 30 poz. 1, 2, 4: prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem umieszczenia daty ważności na opakowaniach. 
 

42. Treść pytania: dot. Pakietu 30 poz. 5,6,7: prosimy o dopuszczenie dł. 0,9m. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

43. Treść pytania: Dotyczy ogólnych warunków umowy: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o skrócenie terminu 

płatności z 60 do 30 dni. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

44. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 43 – Igieł doszpikowych:  Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy 

wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z 

odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim 

dokumentem autoryzacyjnym od producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

45. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 43 – Igieł doszpikowych: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy 
Zamawiającego czy będzie wymagać, aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił 

przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to 
nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł 

doszpikowych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

46. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 1: Pakiet nr 5 - Akcesoria do zespoleń jelitowych Poz. 1: Czy zamawiający 
dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy poprzeczny o długości linii szwu  

60mm lub 90mm(do wyboru, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm wysokość zszywki przed 
zamknięciem) lub grubej (4,8 mm wysokość zszywki  przed zamknięciem. Pozostałe parametry wg SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

47. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 2: Pakiet nr 5 - Akcesoria do zespoleń jelitowych Poz. 2: Czy zamawiający 

dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego. Średnica staplera 26mm, 29 mm i 32 mm            
(rozmiar do wyboru przy zamówieniu). Pozostałe parametry wg SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

48. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 3: Pakiet nr 5 - Akcesoria do zespoleń jelitowych Poz. 3: Czy zamawiający 

dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z ładunkiem 80 mm i 100mm (rozmiar do wyboru przy 
zamówieniu), tnący,  z wymiennymi ładunkami  do tkanki o normalnej grubości (3,8 mm przed zamknięciem) lub 

ładunkami do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem). Pozostałe parametry wg SWZ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

49. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 3: Pakiet nr 5 - Akcesoria do zespoleń jelitowych Poz. 3:  Czy zamawiający 
dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z poz.3,  o długości  80 mm i 100 mm ( rozmiar do 

wyboru przy zamówieniu). Przystosowany do zespolenia do tkanki o normalnej grubości (3,8 mm przed 
zamknięciem) lub ładunkami do tkanki grubej (4,8 mm przed zamknięciem)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

50. Treść pytania: dot. Pakietu 6 poz. 1: Pakiet nr 6 - Akcesoria do zespoleń jelitowych II  Poz. 1: Czy zamawiający 

dopuści, na zasadzie równoważności, endostapler do wykonania zespolenia jelitowego metodą laparoskopową. Do 
rączki endostaplera można dołączyć ładunki o długości 30, 45, 60 mm. Uniwersalna rączka z lepszą , bardziej 

ergonomiczną konstrukcją ułatwia dobry uchwyt oraz możliwość  wygodnego obrotu ramienia zładunkiem o 360 
stopni wokół własnej osi. Innowacyjny 45- stopniowy system artykulacji „non stop”. Przystosowany do zespolenia 

tkanki grubej lub zwykłej o wysokości zszywek otwartych odpowiednio 4,2 mm i 3,5 mm. Endostapler posiadający 

rowek na zszywki w kształcie kropli powoduje lepsze formowanie zszywki w kształt litery „B. Stapler zapewnia 
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optymalną kompresję tkanki, hemostazę i jakość linii zamknięcia na całej długości 60 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

51. Treść pytania: dot. Pakietu 6 poz. 2: Pakiet nr 6 - Akcesoria do zespoleń jelitowych II  Poz. 2: Czy zamawiający 
dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do endostapera z poz.1,  o długości 60 mm. Przystosowany do 

zespolenia tkanki grubej lub zwykłej o wysokości zszywek otwartych odpowiednio 4,2 mm i 3,5 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

52. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 1: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie automatycznych staplerów 
liniowych poprzecznych ze zintegrowanym trzpieniem ograniczającym wysuwanie tkanki opuszczanym 

automatycznie, posiadające dwie dźwignie – zamykającą i spustową wysokość zszywek – podstawowa – 3,8 mm i 
4,5 mm, pozostałe parametry według opisu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

53. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 2: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26 

mm, 29 mm, 32 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

54. Treść pytania: dot. Pakietu 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie endostaplerów długości 23 cm i 
odpowiednich ładunków 60mm, z wysokością zszywek 4,0 mm oraz 3,5 mm.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

55. Treść pytania: dot. Pakietu 15 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości wewnętrznej 54 ml, spełniający 
pozostałe wymagania SWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

56. Treść pytania: dot. Pakietu 15 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści filtr z wyodrębnioną warstwą wymiennika ciepła i 

wilgoci bez warstwy celulozowej ,spełniający wszystkie pozostałe wymagania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

57. Treść pytania: dot. Pakietu 15 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści filtr dla noworodka elektrostatyczny, 
antybakteryjny i antywirusowy, z wyodrębnioną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci bez warstwy celulozowej o 

skuteczności filtracji 99,999%  o objętości 8ml, spełniający pozostałe wymagania SWZ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

58. Treść pytania: dot. Pakietu 15 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek 
tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się 

portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, 
przestrzeń martwa 8 ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

59. Treść pytania: dot. Pakietu 15 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dwóch rur o długości 

180cm i dodatkowej rury 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

60. Treść pytania: dot. Pakietu 15 poz. 7: Czy Zamawiający zestaw do nebulizacji mikrobiologicznie czysty? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

61. Treść pytania: dot. Pakietu 15 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści łącznik rozciągalny do długości 15cm, złącze 

respiratora 22F, przy spełnieniu pozostałych wymagań? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

62. Treść pytania: dot. Pakietu 30 poz. 7: Czy Zamawiającemu w punkcie 7 pakietu „Czujnik SPO2 Nellcor (OxiMax) dla 

dorosłych wielorazowego użytku, kompatybilny z kardiomonitorem FX 2000*,  FX 3000*, długość kabla 1,1m, klips” 

chodzi o sam czujnik „uniwersalny >1 kg”, bez klips? Zestaw składa się z dwóch odrępnych kodów czujnika i klipsu. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający wyjaśnia, że wymaga czujnika z klipsem. 
 

63. Treść pytania: dot. Pakietu 30 poz. 8: Czy Zawiającemu w pkt 8 „Czujnik SPO2 klips na ucho” chodzi o sam klips?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga klips z czujnikiem. 
 

64. Treść pytania: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 
 

65. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5: 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę jest on 
obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody. 

3. W przypadku braku dostawy Towaru, zwłoki w dostawie lub dostawy Towaru niezgodnej z zamówieniem, 
Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego lub niezgodnego z 

zamówieniem Towaru objętego zamówieniem za każdy dzień zwłoki w dostawie Towaru zgodnego z 

zamówieniem, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego lub niezgodnego z 
zamówieniem towaru 

4. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto towaru  

zakupionego w trybie interwencyjnym Towaru. 
6. W przypadku innych, niż wskazane powyżej, naruszeń umowy, Zamawiający może żądać kary umownej w 

wysokości 0,5% wartości brutto towaru którego dotyczą naruszenia, za każdą postać naruszenia Umowy, za 

którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru których 
dotyczą te naruszenia 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

66. Treść pytania: Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, 
duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego 

PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

67. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści: osłonka na sondy ultrasonogfaficzne cross AD guard w skład zestawu 
wchodzi: zapakowana sterylnie o słona 15cmx120 cm ,sterylny żel do usg , gumka mocująca osłonę do głowicy , 

pasek adhezyjny, sterylne samoprzylepne taśmy mocujące osłonkę do głowicy USG , niebieska sterylna serweta 
40cm x40cm? Pasek adhezyjny poprawia komfort pracy osoby wykonującej badanie USG, zapobiega przesuwaniu 

się osłony na głowicy. Pasek w żaden sposób nie zaburza obrazowania sondy USG. Gumki oraz taśmy pozwalają na 
precyzję dopasowania osłonki do sondy usg. Żel, który jest zapakowany sterylnie stanowi idealną ilość do jednego 

badania USG.  Sterylna serweta pozwala na wygodne przygotowanie się do rozpoczęcia procesu nakładania osłony 

na sondę USG. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

68. Treść pytania: Czy zamawiający wyodrębni pozycję 10 z pakietu numer 8 i ustanowi dla niego osobny pakiet?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

69. Treść pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 na 30 dni licząc do daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

70. Treść pytania: Dotyczy: Załącznik numer 3 do SWZ – „UMOWA” dot. § 5 „Kary Umowne” – punkt numer 3: Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedostarczenie w terminie przedmiotu Umowy z 
wysokości 0.5% na 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

71. Treść pytania: Dotyczy: Załącznik numer 3 do SWZ – „UMOWA” dot. § 5 „Kary Umowne” – punkt numer 7: Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych z wysokości 100% na 20%? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

72. Treść pytania:  Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy dot. Pakiet numer 16: Proszę o 
doprecyzowanie, czy „Ilość jednostek miary” w wysokości 8 sztuk dotyczy:  

- 8 sztuk jednorazowego układu oddechowego dla dorosłych do respiratora  
- 8 opakowań jednorazowego układu oddechowego dla dorosłych do respiratora (np. 1 opakowanie = 10 sztuk, to 

zamówienie = 80 sztuk)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia 8 sztuk jednorazowego układu oddechowego dla 
dorosłych do respiratora. 
 

73. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści staplery zszywki o wymiarach 3,5 mm oraz 4,8 mm? 

Reszta Parametrów bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

74. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści staplery o średnicy 28 mm, 31 mm, oraz 33 mm? 
Reszta Parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

75. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści staplery o długości linii szwu 80 mm i 100 mm oraz 
zszywki o wymiarach 3,8 mm i 4,8 mm? Reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

76. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści ładunki do staplerów o długości linii szwu 80 mm i 

100 mm oraz ze zszywkami o wymiarach 3,8 mm i 4,8 mm? Reszta parametrów bez zmian. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

77. Treść pytania: Czy Zamawiający wymaga, żeby Peg wyspecyfikowany w części 36  pozycji  52 posiadał 
zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwałe umocowanie i kieruje położenia 

zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem ( 90 stopni), co zmniejsza ryzyko  jego 
przypadkowego wyrwania i zwiększa komfort użytkowania. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

78. Treść pytania: dot. Pakietu 30 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opaski do czujnika do pulsoksymetru Y dla 

noworodków wielorazowego użytku wykonane w pianki o wymiarach przedstawionych na poniższym zdjęciu? 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

79. Treść pytania: dot. Pakietu 30 poz. 5, 6, 7: Czy Zamawiający dopuści czujniki SpO2 zgodne z technologią Nellcor 

OxiMax o długości kabla 0,9 m? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

80. Treść pytania: Pakiet nr 11 pozycja 1-3: Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? 



Dostawa sprzętu jednorazowego 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni  Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-8/2021 
  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 
BDO: 000039566 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 10 z 26 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

81. Treść pytania: Pakiet nr 11 pozycja 4-15: Czy Zamawiający dopuści logo/informację o producencie na opakowaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

82. Treść pytania: Pakiet nr 11 pozycja 47: Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 2.0, 3.3, 4.7 

odpowiednie do rurek intubacyjnych w rozmiarach 2.5-10.0? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

83. Treść pytania: Pakiet nr 11 pozycja 54: Czy Zamawiający dopuści lubrykant w opakowaniu 5ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

84. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

85. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z PCV? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

86. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 2000 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

87. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 1:  Czy Zamawiający dopuści worek bez uchwytu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

88. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 550ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

89. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z PCV? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

90. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 2000 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

91. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 1600 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

92. Treść pytania: Pakiet nr 12 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek bez uchwytu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

93. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści objętość wewnętrzną 60 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

94. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 32 mg/l? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

95. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji 99,999%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

96. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści objętość ściśliwą 12 ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

97. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 24 mg/l przy Vt 500 ml, 
przestrzeń martwą 16 ml, wagę 9g oraz objętość oddechową 200-1000 ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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98. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści dwie rury o długości 160 cm, trzecia rura o 

długości 80 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

99. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści dwie rury o długości 180 cm, trzecia rura o 

długości 100 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

100. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści jednolitrowy worek bezlateksowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

101. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

102. Treść pytania: Pakiet nr 15 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści dren o długości 180 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

103. Treść pytania: Pakiet nr 25 pozycja 9-11: Czy Zamawiający dopuści rozstaw rękojeści przy wejściu łyżki 12 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

104. Treść pytania: Pakiet nr 34 pozycja 3, 4, 5: Czy Zamawiający wyłączy pozycje 3, 4, 5 z Pakietu nr 34 i utworzy z 
nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących 

się właśnie w tym asortymencie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

105. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya dwudrożny z balonikiem ok. 5-10 
ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

106. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya dwudrożny z balonikiem ok. 5-10 

ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

107. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

108. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

109. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści cewnik z dwoma naprzemianległymi otworami 
bocznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

110. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści cewnik z dwoma naprzemianległymi otworami 

bocznymi? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

111. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści w rozmiarach CH6-CH18? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

112. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści wykonany w całości z lateksu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

113. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 24: Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy w pozycji siedzącej oraz 

półleżącej? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

114. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 30-34: Czy Zamawiający dopuści uformowane jako całość z dwóch odlewów? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

115. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 43: Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy w pozycji siedzącej oraz 

półleżącej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

116. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 44: Czy Zamawiający dopuści długość min. 90 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

117. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 45: Czy Zamawiający dopuści równoważny worek do godzinowej zbiórki moczu 

o poniższej specyfikacji: 
 Pojemność worka - 2 600 ml 

 Tylna biała ściana wzmocniona stelażem 

 Pojemność komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu 

 Malejąca skala na worku i komorze pomiarowej 

 Długość drenu 145 cm z klamrą 

 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna 

 Igłowy i bez igłowy port do pobierania próbek moczu 

 Kranik spustowy Cross Valve (poprzeczny T) 

 Nietoksyczny, niepirogenny 

 Pakowany pojedynczo, sterylny. Termin ważności 5 lat? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

118. Treść pytania: Pakiet nr 36 pozycja 47: Czy Zamawiający wyłączy pozycję 47 z Pakietu nr 36 i utworzy z niej 
oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się 

właśnie w tym asortymencie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

119. Treść pytania: Pakiet nr 37 pozycja 39: Czy Zamawiający dopuści balony pilotowe wykonane z PCV? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

120. Treść pytania: Pakiet nr 40 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści torbę z szerokim, wygodnym i okrągłym otworze 

wlotowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

121. Treść pytania: Pakiet nr 14 pozycja 1: Pasta zgodna z opisem, opakowanie zawiera 12 szt. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

122. Treść pytania: Pakiet nr 14 pozycja 3: Worki jak w opisie, docięcie płytki 10-76 mm, opakowanie zawiera 30 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

123. Treść pytania: Pakiet nr 14 pozycja 4: Worki jak w opisie, docięcie płytki 10-76 mm, opakowanie zawiera 30 szt. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

124. Treść pytania: Pakiet nr 14 pozycja 5: Worki jak w opisie, przezroczyste lub beżowe, docięcie płytki 10-76 mm i 

pojemność 400 ml lub docięcie 10-66 mm i pojemność 330 ml, opakowanie zawiera 30 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

125. Treść pytania: Pakiet nr 14 pozycja 5: Worki jak w opisie, przezroczyste lub beżowe, płytka convex, docięcie 15-43 
mm, pojemność 400 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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126. Treść pytania: Czy wymóg Zamawiającego dotyczący pakietu 14 aby podkreślone pozycje w formularzu cenowym 

były sterylne nie jest omyłką pisarską (poprzez kopiowanie z innych pakietów)? Wymóg sterylności wydaje się 
niezasadny w przypadku wymienionego sprzętu. Czy Zamawiający zgodzi się od niego odstąpić? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

127. Treść pytania: dotyczy pakietu 14 Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach 

handlowych? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn 
znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga składania zamówień na worki w pełnych opakowaniach 
handlowych, pozostałe pozycje zgodnie z SWZ. 
 

128. Treść pytania: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz             

z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury                 

z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument 
WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy) – co zbiega się z czasem dostawy. 

Istnieje możliwość przesyłania faktury w formacie pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast 
faktury przesyłanej drogą pocztową).  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

129. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 12: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły 1,2 x 38, 

spełniającej pozostałe wymagania SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

130. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 16: Czy Zmawiający wymaga przyrządów bursztynowych pakowanych z workiem 

osłaniającym przed światłem? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

131. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 31: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawki            
o pojemności 2 ml, spełniającej pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

132. Treść pytania: dot. Pakietu 4 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehr  wykonanych             

z latexu naturalnego jednorazowego użytku, jałowych, sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowanych podwójnie 
folia / folia – papier w rozmiarach CH 12 do CH 26, długość ramion 16/38 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

133. Treść pytania: dot. Pakietu 4 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie drenów 

pakowanych folia-papier zwiniętych w „ślimak” bez załamów. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

134. Treść pytania: dot. Pakietu 4 poz. 25: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie drenu o długości 

210 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

135. Treść pytania: dot. Pakietu 4 poz. 26: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie powyższych pozycji 
do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

136. Treść pytania: Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby 

zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają 
dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i 

umieszczonych na opakowaniach? Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na 
szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie 

epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może 

natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie 
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zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają 

przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

137. Treść pytania: Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne 
chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o 
jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis? „Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli 
pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia 
przewożonego asortymentu”.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

138. Treść pytania: Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony 
wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem 

produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

139. Treść pytania: Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy 
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności 

towaru z zamówieniem?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

140. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 13-18,23: Czy zamawiający wydzieli poz. 13-18,23 do osobnego pakietu, takie 

rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 
Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 

ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

141. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 
nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze 

wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta 
średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość 

części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator 

przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany 
tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

142. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 15: Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez 
ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości 

ftalanów?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

143. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez 
dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej 

posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

144. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, 
długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

145. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze 
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wzmocnionego ABS? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ. 
 

146. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści TS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 
nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze 

wzmocnionego ABS? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

147. Treść pytania: dot. Pakietu 1 poz. 18,23: Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

148. Treść pytania: dot. Pakietu 2 poz. 1: Czy zamawiający dopuści wziernik o długości całkowitej : dla rozmiaru M-26 

mm +/-1 , długość łyżki 102 mm (+/-1); dla rozmiaru S-24 mm +/-1, długość łyżki 101 mm (+/-1); o długości 

całkowitej 113 mm +/- 1, długość części zwężonej ok 76 mm +/- 1? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

149. Treść pytania: dot. Pakietu 2 poz. 1: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  

handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania w/w, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem   
w formularzu asortymentowym należy w kolumnie 9 - (Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek 
miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [(kol.5*kol.6/kol 8)] – odpowiednio przeliczyć ilość 
opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

150. Treść pytania: dot. Pakietu 2 poz. 3: Czy zamawiający dopuszcza sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych 

typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co  

zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści 
zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie,  sterylna, co zapobiega 

potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne. Zdjęcie wachlarzyka szczoteczki poniżej. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

151. Treść pytania: dot. Pakietu 2 poz. 4: Czy zamawiający dopuszcza i oczekuje cytobraszkę, sztoteczkę typu prostego 
o całkowitej długości 190 mm, sama szczoteczka długości ok 20 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

152. Treść pytania: dot. Pakietu 9 poz. 14,25-27: Czy zamawiający wydzieli poz. 14,25-27 do osobnego pakietu, takie 

rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 
Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 
ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

153. Treść pytania: dot. Pakietu 9 poz. 14: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  

handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania w/w, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem 
w formularzu asortymentowym należy w kolumnie 9 - (Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek 
miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [(kol.5/kol 8)] – należy odpowiednio przeliczyć ilość 
opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

154. Treść pytania: dot. Pakietu 37 poz. 5: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  

handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania w/w, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem   
w formularzu asortymentowym należy w kolumnie 9 - Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek 
miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [kol.5*kol.6]/kol.8  – należy odpowiednio przeliczyć 
ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

155. Treść pytania: dot. Pakietu 37 poz. 12-13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 154 
 

156. Treść pytania: dot. Pakietu 37 poz. 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  
handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 154. 
 

157. Treść pytania: dot. Pakietu 40: Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze 

mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w 
systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, 

wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

158. Treść pytania: dot. Pakiet 24 poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga, 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. Fabrycznie nadrukowana data ważności, 
warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

159. Treść pytania: dot. Pakiet 24 poz. 1,2,3,4: Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz 
zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego 

producenta o następujących cechach: Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej 

średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, 
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. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed 

zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego 

demontażu.. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z 
polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, szeroki otwór w pokrywie do pobierania próbek, przystosowany do 

dozowania proszku żelującego. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000ml, 2000 ml, 3000ml. Kanistry  
kompatybilne  z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. 

Kanistry  z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do 
mocowania, bez innych przyłączy. Jeżeli Zamawiający chciałby zapoznać się z wzorem naszego rozwiązania, 

jesteśmy wstanie wysłać takowe w trybie natychmiastowym. Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie 

systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji 
wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).  Deklarujemy 

bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (kanistry o właściwościach 
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antybakteryjnych ) wielorazowego użytku w przypadku wybrania naszej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry 
i mocowniki bez dodatkowej opłaty oraz możliwości zastosowania systemu w ssakach będących na wyposażeniu 
Zamawiającego tj.: ssak elektryczny akumulatorowy 2310BV SScor Inc, Ssak akumulatorowo-sieciowy JX82OD, Ssak 
ACCUVC PRO WEINMANN, Ssak przenośny SScor 1071251001. 
 

160. Treść pytania: dot. Pakiet 24 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty, schodkowy - pasujący do gniazda 
próżni we wkładzie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

161. Treść pytania: dot. Pakiet 24 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści opakowanie 4 kg, z odpowiednim przeliczeniem 
ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania w/w, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem 
w formularzu asortymentowym należy w kolumnie 9 - (Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek 
miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [(kol.5/kol 8)] – należy odpowiednio przeliczyć ilość 
opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

162. Treść pytania: dot. Pakiet 24 poz. 8,9: Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 210cm  zakończony 

regulatorem ssania typu fingertip? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

163. Treść pytania: dot. Pakiet 24 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści zawór montowany na drenie łączącym z źródłem 

próżni? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

164. Treść pytania: Dotyczy SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku 
przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

165. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 5: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie   alternatywnego rozwiązania, które 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców z postaci sterylnego  roztworu  0,9% 
NaCl o objętości min. 3 ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne 

dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego,  z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, gotowa do 
użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w 

opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie  zanieczyszczeń mechanicznych, 

bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka 
do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym  otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb.  

Okres ważności min. 24 m-ce. Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej objętości 
roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP. Strzykawka musi spełniać wymagania normy  dla strzykawek 

ISO EN: 7886-1. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

166. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 12: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie kranika trójdrożnego                                 
z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia, wykonany z poliwęglanu, posiadający fabrycznie 

zamontowane korki, bez kolorowych znacznikow trójramienne pokrętło 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

167. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 15: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, które 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców:  Zestaw przedłużającego  z bezigłowym 

zaworem dostepu naczyniowego , do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, 
chlorheksydyną i alkoholami,  z pojedynczym przedłużaczem. Długość zestawu około 9 cm, z jednym zaciskiem 

ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. 
Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia 

u pacjenta przez 700  aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik 

posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką 
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powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i 

minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną 
ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, 

alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie 
płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. 

Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres 

ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania Zaworu 
z przedłużaczem  o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

168. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 16: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, które 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców :  Łącznik bezigłowy kompatybilny z 

końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta  przez przez 700 

aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą 
obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do 

dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna 
przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą 

częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, 

chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu 
iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe 

zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii 
i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Na korpusie specjalne dodatkowe oznaczenie 

umożliwiające oznaczenie linii tętniczej. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer 
bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

169. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 25,26,27: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 

strzykawek pakowanych w opakowanie, które umożliwia bezpieczne otwarcie zawsze od strony tłoka ,  z wyraźnie 
zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczny i wyczuwalny wskaźnik).  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

170. Treść pytania: dot. Pakiet 34 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do  toalety jamy ustnej 

zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem 
sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły 

odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej 

saszetce, 7ml Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na 
przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

171. Treść pytania: dot. Pakiet 30: Czy Zamawiający w pozycji 2 i 4 pakietu oczekuje jednostek miary w postaci sztuk 
czy opakowań? Oba produkty pakowane są po 24 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga odpowiednio dla pozycji 2 – 5 sztuk, dla pozycji 4 – 5 sztuk. 
 

172. Treść pytania: dot. Pakiet 2 poz. 1,2,5: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi 

nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

173. Treść pytania: dot. Pakiet 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w rozmiarze „S” 96x24mm 
oraz „M” 100x26mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

174. Treść pytania: dot. Pakiet 8 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren brzuszny o długości 50cm, dostępny 
m.in. w rozmiarach CH 21, 24, 26, 27, 30 i 33? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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175. Treść pytania: dot. Pakiet 8 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45 x 9 x 9 

cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

176. Treść pytania: dot. Pakiet 8 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii wykonany z poliamidu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

177. Treść pytania: dot. Pakiet 8 poz. 7-21: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o powierzchni standardowej, 

przezroczyste? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

178. Treść pytania: dot. Pakiet 8 poz. 26: Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki żółci o pojemności 500ml, 

wykonany z PCV (bez antyodparzeniowej tylnej ściany)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

179. Treść pytania: dot. Pakiet 34 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści samą szczoteczkę do odsysania z gąbką z drugiej 
strony bez nasączenia i płynu? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do 

oddzielnego zadania? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

180. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’90 
sztuk z przeliczeniem opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania w/w, jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem   
w formularzu asortymentowym należy w kolumnie 9 - (Ilość opakowań oferowana*(po przeliczeniu ilości jednostek 
miary przez wielkość opakowania oferowanego przez Wykonawcę) [(kol.5*kol.6/kol 8)] –odpowiednio przeliczyć ilość 
opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

181. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści wycenę lancetów za opakowanie a’200 sztuk z 
przeliczeniem opakowań? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią wyżej. 
 

182. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści okład żelowy w rozmiarze 12x29cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

183. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do identyfikacji dorosłych za 

opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem opakowań? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 180. 
 

184. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do identyfikacji noworodków za 

opakowanie a’100 sztuk z przeliczeniem opakowań? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 180. 
 

185. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek medycznych za opakowanie a’144 
sztuk z przeliczeniem opakowań? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 180. 
 

186. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 19: Czy Zamawiający dopuści pojemniki plastikowe na mocz o pojemności 100 

ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

187. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 20: Czy Zamawiający dopuści pojemniki plastikowe na mocz sterylne o 

pojemności 100 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

188. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 30: Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską o pojemności 800ml lub 1200ml? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

189. Treść pytania: dot. Pakiet 37 poz. 39: Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z silikonu. 

Wyjątkowa elastyczność i miękkość sondy zapewnia łatwe zakładanie oraz wyjmowanie bez zagrożenia 
uszkodzeniem błony śluzowej przełyku, 4-światłowa, możliwość odessania oraz usunięcia zawartości żołądka dzięki 

dużemu światłu kanałów. Balon przełyku zapewnia bezpieczną i szybką hemostazę, niskociśnieniowy balon o 

wewnętrznym ciśnieniu nie przekraczającym 40mm Hg, o średnicy 32mm. Sondy wyposażone są w gąbkową 
podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie 

oraz zamykanie linii do manometru. Znaczniki głębokości numeryczne na 25,30,35,40,45,50cm od początku balonu 
przełykowego, linia kontrastująca w RTG na całej długości oraz 2 pierścienie pomiędzy balonami, balon żołądkowy 

długość 60mm, balon przełykowy długość 140mm, długość całkowita 850mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

190. Treść pytania: dot. Pakiet 38 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o średnica drenu – 
zewnętrzna: 2,4 mm; wewnętrzna: 1,24 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

191. Treść pytania: dot. Pakiet 38 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści elektrody za opakowanie a’50 sztuk z przeliczeniem 

opakowań? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 180. 
 

192. Treść pytania: dot. Pakiet 38 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze: 55x41 mm w opakowaniu 

a’50 sztuk z przeliczeniem opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ( rozmiar 55x41 mm), przeliczenie ilości opakowań zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie nr 180. 
 

193. Treść pytania: dot. Pakiet 40 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 2000 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

194. Treść pytania: dot. Pakiet 40 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 1000 ml z 

dokładną skala pomiarową (do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczoną na worku, 
pozwalającą na dokładne oszacowanie objętości płynu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.  
 

195. Treść pytania: dot. Pakiet 40 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową 

precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

196. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny  filtr o bardzo wysokiej 

skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w 
postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, z celulozowym 

wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:-  objętość oddechowa 150-1500 ml, poziom 

nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  przestrzeń martwa  55 ml , opór przepływu 30 l/min 0,82 
cmH20? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

197. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci,, 

sztuczny nos” o następujących parametrach: 

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   
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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   

Opakowanie zbiorcze 50 szt     
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

198. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do aparatu do 
znieczuleń o następujących parametrach: 

Rodzaj rur: o zmiennej długości (rozciągliwe)   

Długość rur  regulowane od 60 cm do 180 cm   

Przeznaczenie Dla dorosłych     

Średnica złącza rur 
22 mm żeńskie 

(materiał 
EVA) 

  

Długość ramienia  180 cm (po rozciągnięciu)   

Średnica rur 22 mm     

Worek oddechowy  2 litry bezlteksowy   

Materiał rur PE     

Średnica złącz trójnika 22mmM, 15 mmF     
Kolanko 90º z portem Luer-
Lock 

      

Łącznik prosty  22mmM-22mmM     

Dwa porty w trójniku Y zatyczki zamocowane na stałe   
 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

199. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji do respiratora czysty 

mikrobiologicznie, pozostałe parametry zgodnie z Swz? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

200. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przedłużacz do obwodów 
oddechowych o następujących parametrach: 

- czysty mikrobiologicznie 
- rozciągliwy, karbowany ,z materiału PE 
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- łącznik podwójnie obrotowy,  

- port do odsysania 7,6mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką, 
- długość 15 cm (po rozciągnięciu) 

- przestrzeń martwa: 25ml przed rozciągnięciem, 40ml po rozciągnięciu 
- złącze elastyczne 22mmF z materiału EVA  

- produkt jednorazowy 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

201. Treść pytania: dot. Pakiet 19: Prosimy o dopuszczenie układów oraz masek pochodzących od różnych 
producentów, będących w pełni kompatybilnych ze sobą, pakowanych w jednym opakowaniu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

202. Treść pytania: dot. Pakiet 19: Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją 

przez drobnoustroje patogenne (w tym bakterie, włączając szczepy oporne na leczenie, grzyby, wirusy i pleśnie) 
jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę 

również czas pandemii i nakładające się na siebie czynniki ryzyka dla zdrowia personelu oraz pacjentów, oczekuje 
aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra o udowodnionej 

w badaniach skuteczności? Dodatek przeciwdrobnoustrojowy nie wpływa na cenę. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

203. Treść pytania: dot. Pakiet 19: Prosimy o doprecyzowanie czy maska ma posiadać specjalistyczną stabilizacją i 
podtrzymanie podbródka/żuchwy. Maska stabilizowana na podbródku to produkt posiadający swego rodzaju 

zabezpieczenie w postaci wydłużonej ku żuchwie konstrukcji zachodzącej na podbródek. Stabilizacja na podbródku 
i anatomiczny kształt eliminują powstawanie zmian skórnych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

204. Treść pytania: dot. Pakiet 19: Prosimy o dopuszczenie maski bez pompowanego mankietu, w miejsce którego 

proponujemypodwójny kołnierz uszczelniający. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

205. Treść pytania: dot. Pakiet 22 poz. 1: Czy zamawiający dopuści  Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 
mm,  z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze 

w bezpiecznej osłonie aktywujące się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara ostrze aktywuje się tylko 
raz w celu przebicia powłok brzusznych a następnie zostaje zablokowane w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia 

narządów wewnętrznych. Podwójna uszczelka; stała typu kaczy dziób w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie 

posiadająca syntetyczna osłonę. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania 
narzędzi. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniul Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-

stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki            
(niegwintowana) kaniula,  zakończona  skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

206. Treść pytania: dot. Pakiet 22 poz. 2: Czy zamawiający dopuści: Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 

100 mm,  z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". 
Ostrze w bezpiecznej osłonie aktywujące się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara ostrze aktywuje 

się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych a następnie zostaje zablokowane w celu minimalizacji ryzyka 
uszkodzenia narządów wewnętrznych. Podwójna uszczelka; stała typu kaczy dziób w kaniuli, druga w 

zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę, umożliwiająca stosowanie narzędzi o średnicy 5-12,7 mm. 

Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Czytelna oznaczenie średnicy 
na obturatorze i porcie kaniul Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją 

półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki (niegwintowana) kaniula,  
zakończona  skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

207. Treść pytania: dot. Pakiet 22 poz. 3: Czy zamawiający dopuści Jednorazowy trokar o średnicy 15 mm i długości 100 

mm,  z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową , stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory 
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tkankowe. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu 

kaczy dziób, zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca 
syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop,               

z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki                         
(niegwintowana) kaniula,  zakończona  skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. 

Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz 

czytelne oznaczenie średnicy ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

208. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: filtry 

antybakteryjne i antywirusowe, mechaniczne, z harmonijkową membraną filtrującą, o właściwościach 
hydrofobowych, sterylne, o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,999 % z portem do kapnografu, o objętości 

wewnętrznej 63 ml, sterylne, pozostałe parametry zgodne z swz. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

209. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: sterylny filtr 
elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na 

lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzona 

protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 
mikrona),skuteczność filtracji wobec HCV i TB, koronowirusa, poświadczona oświadczeniem producenta, system 

rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 
max. 57ml, waga do 31g, wydajność nawilżania min 32.3mh H2O/l, objętość oddechowa min. 180ml,  złącze 

proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

210. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: filtru 
oddechowego dla noworodka elektrostatyczny, antybakteryjny i antywirusowy, z wydzielonym gąbkowym 

wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji min. 99,99%, o objętości ściśliwej 11 ml, pakowany 
pojedynczo, mikrobiologicznie czysty. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

211. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: wymiennik 

ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z portem do odsysania i portem tlenowym, 
skuteczność nawilżania 26 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 19 ml, waga max. 8 g, objętość oddechowa od 

50 ml - pakowany pojedynczo.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

212. Treść pytania: dot. Pakiet 15 poz. 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: łącznik 
rozciągliwy ze złączem kątowym podwójnie obrotowym z polipropylenu, 7-15 cm, złącze pacjenta 22M/15F, złącze 

respiratora 22F, zatrzaskowy port do odsysania i bronchoskopii, sterylny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

213. Treść pytania: dot. Pakiet 31: Czy w celu ujednolicenia rodzaju czujników Masimo Set Zamawiający wymaga w 
pozycji 1-3 dodatkowo  przejściówek – adapterów LNCS umożliwiających stosowanie czujników typu RD, które 

gwarantują największą dokładność pomiarową przez co zwiększają bezpieczeństwo pacjenta? Takie rozwiązanie 
wpłynie również na ograniczenie kosztów związanych z koniecznością magazynowania czujników o różnych 

końcówkach i ułatwi pracę na oddziale. Prosimy o podanie ilości wymaganych przejściówek i utworzenie dla nich 

dodatkowej pozycji w pakiecie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  
 

214. Treść pytania: dot. Pakiet 31: Czy w celu zwiększenia dokładności pomiaru oraz ujednolicenia rodzaju czujników do 

pomiaru saturacji w technologii Masimo Set stosowanych w szpitalu Zamawiający oczekuje w pozycjach 1-3 
czujników z końcówką RD? Czujniki RD gwarantują największą dokładność pomiarową przez co zwiększają 

bezpieczeństwo pacjenta oraz są tańsze.  Takie rozwiązanie wpłynie również na ograniczenie kosztów związanych z 

koniecznością magazynowania czujników o różnych końcówkach i ułatwi pracę na oddziale. Czujniki Masimo Set RD 
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z płaską wtyczką zabezpieczoną przed zalaniem, bez części ruchomych, kodowaną kolorystycznie, z dodatkowymi 

elementami zwiększającymi adhezję czujnika. Długość kabla 14,5 cm. Data ważności oraz seria na każdym 
pojedynczym opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

215. Treść pytania: dot. Pakiet 31: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w wymaganiach dotyczących czujników 

Masimo Set LNCS w pkt 1, 2, 3 nie zaszła pomyłka i Zamawiający wymaga czujników z prostokątną wtyczką? 
Czujniki typu LNCS z płaską wtyczką nie istnieją w ofercie producenta Masimo. Ten typ połączenia jest 

charakterystyczny dla czujników typu RD. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza prostokątną wtyczkę. 
 

216. Treść pytania: dot. Pakiet 32: Czy w pozycji 3 Zamawiający wymaga osłonek do materacy o opływowym kształcie 

do lampy typu Neoblue blanket? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

217. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 7: Prosimy o dopuszczenie kaniuli 26 G z poliuretanu bez portu bocznego             
z otworem na igle umożliwiającym szybki wypływ krwi do cewnika w celu szybkiego potwierdzenia obecności                  

w naczyniu, z prędkością przepływu 14 ml/min. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

218. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 8: Prosimy o zaoferowanie kaniuli dotętniczej z zaworem odcinającym typu 
Flowswitch rozmiary 20G/ 1,1 x 45 mm bez dodatkowego opatrunku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

219. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 9: Prosimy o dopuszczenie kaniuli 24 G z poliuretanu bez portu bocznego                       

z otworem na igle, umożliwiającym szybki wypływ krwi do cewnika w celu szybkiego potwierdzenia obecności                  
w naczyniu, z prędkością przepływu 19 ml/min. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

220. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 15: Prosimy o dopuszczenie samodomykający się bezigłowy system dostępu 

naczyniowego o przepływie 3l/h o objętości wypełnienia 0,34 ml, z przedłużaczem 15 cm z zaciskiem przesuwnym 
z PCV bez DEHP, o maksymalnym ciśnieniu 45 PSI. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

221. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 16: Prosimy o dopuszczenie zamknięty system dostępu naczyniowego, 

przeźroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką Luer Lock, z łatwą do 
dezynfekcji powierzchnią, z membraną split septum osadzoną na poliwęglanowym przeźroczystym konektorze, o 

laminarnym torze przepływu o prędkości rawitacyjnej przepływu 533 ml/min objętości wypełnienia 0,16 ml. 
Długość całkowita 2 cm, odporny na ciśnienie do 45 PSI, możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji 

dostosowany do użytku z krwią, chemioterapeutykami, środkami dezynfekującymi. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

222. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 20: Prosimy o dopuszczenie strzykawki doustnej 3 ml, niesterylnej, jednorazowej, 
przeźroczystej trzyczęściowej skalowane co 0,1 ml bez możliwości połączenia z dostępem naczyniowym, cylinder              

i tłok wykonany z polipropylenu strzykawka z korkiem zabezpieczającym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

223. Treść pytania: dot. Pakiet 9 poz. 21: Prosimy o dopuszczenie strzykawki doustnej 5ml, niesterylnej, jednorazowej, 
przeźroczystej trzyczęściowej skalowane co 0,2 ml bez możliwości połączenia z dostępem naczyniowym, cylinder            

i tłok wykonany z polipropylenu strzykawka z korkiem zabezpieczającym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

224. Treść pytania: Dotyczy zapisów SWZ – przedmiotowe środki dowodowe: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, 
że próbki wymagane są po 1 sztuce najmniejszego opakowania jednostkowego produktu  oryginalną etykietą 
producenta? 
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Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga próbek w ramach pakietu nr39 
 

225. Treść pytania: dot. pakietu nr 12 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: 

resuscytator o pojemności 1000 ml, przeznaczony dla jednego pacjenta, wykonany z SEBS wraz z maską twarzową 
z pompowanym mankietem i drenem tlenowym o długości 3 m zapakowany w worek foliowy. Objętość rezerwuaru 

tlenu 2600-3000 ml. Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką sprężystością. Uchwyt na powierzchni 

worka oraz specjalna faktura jego powierzchni  pomaga w trzymaniu aparatu i  wyrównaniu siły. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

226. Treść pytania: dot. pakietu nr 12 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: 

resuscytator o pojemności 550 ml, przeznaczony dla jednego pacjenta, wykonany z SEBS wraz z maską twarzową z 
pompowanym mankietem i drenem tlenowym o długości 3 m zapakowany w worek foliowy. Objętość rezerwuaru 

tlenu 2600-3000 ml. Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką sprężystością. Uchwyt na powierzchni 

worka oraz specjalna faktura jego powierzchni  pomaga w trzymaniu aparatu i  wyrównaniu siły. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
 

227. Treść pytania: dot. pakietu nr 15 poz. 6: Prosimy o dopuszczenie jednorazowego obwodu oddechowego dla 

dorosłych do respiratora o stałej długości 160 cm, średnica rur 22 mm, bez pułapek wodnych,  Możliwość 

odłączenia jednej rury od łącznika Y, łącznik Y wyposażony w port do kapnografii, mikrobiologicznie czysty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

228. Treść pytania: dot. pakietu nr 15 poz. 7: Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji do respiratorów dla 

dorosłych z pojemnikiem na lek oraz łącznikiem T, 22F-22M/15F, do układu rur respiratora, jednorazowego z 
drenem 180cm, mikrobiologicznie czystego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

229. Treść pytania: dot. pakietu nr 18: Prosimy o dopuszczenie jednorurowego obwodu do respiratora Pneupac paraPAC 

plus z zewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, filtrem In-line i nasadką odchylającą strumień powietrza 
wydychanego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

230. Treść pytania: dot. pakietu nr 19: Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowy do wentylacji z maską twarzową dla 

dorosłych z PC, z żelowym mankietem w masce nie powodującym ucisku i odleżyn. W skład zestawu wchodzi 
uprząż do zamocowania maski na głowie, złącza rur od strony respiratora 22mF.  Układ 2-rurowy  o dł. 160 cm 

wykonany z PVC pakowany oddzielnie. Czyste mikrobiologicznie. Pozostałe parametry zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

231. Treść pytania: dot. pakietu 27 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego bez 
zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego opartego na działaniu jonów srebra, z podgrzewanym ramieniem 

wdechowym o długości 1,2 m, średnicy wew.10mm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacjami w postaci 
otworów na całej długości odcinka. Generator IF z paskami mocującymi. Odcinek do pomiaru ciśnienia  dł. 2,1 m. 

Układ przystosowany do nawilżacza Fischer & Paykel – model MR 850- zawiera generator IF*, końcówki donosowe 

w rozm. S, M, L. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

232. Treść pytania: dot. pakietu 27 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie mocowania paskowego generatora do mocowania 

na głowie noworodka w rozmiarze uniwersalnym. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

233. Treść pytania: dot. pakietu 27 poz. 5,6,7,8,10,11,12: Prosimy o wyłączenie pozycji 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 do 
oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

234. Treść pytania: dot. pakietu 28 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie jednorazowego drenu dla noworodka z zastawką 

PEEP - ramię wdechowe o długości 120 cm do aparatu Neopuff*. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

235. Treść pytania: dot. pakietu 28 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie układu oddechowy noworodkowego jednorazowego 

użytku, o niskim przepływie (poniżej 4l). Odcinek podgrzewany wdechowy 1,2 m, odcinek wydechowy 
podgrzewany. Odcinek przedłużający do inkubatora 40 cm. Dren ciśnieniowy i zestaw adapterów. Układy do 

zastosowania z respiratorem noworodkowym AVEA i  SERVOi . Układ przystosowany do nawilżacza Fischer & 

Paykel – model MR 850  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

236. Treść pytania: dot. pakietu 29 poz. 4,5: Prosimy o wyłączenie pozycji 4 i 5 do oddzielnego pakietu w celu 

umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

237. Treść pytania: Czy Zamawiający zaakceptuje 30-dniowy termin płatności? Umożliwi nam to złożenie oferty 
korzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

 UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 

ZMIANY W Załączniku nr 3 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - 
wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Załączniki 
 Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 


