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Bochnia, dn. 15.04.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-15/2022 
 

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 i następnych 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 24,30,47: Zwracamy się z prośbą o określenie ilości zapotrzebowania dla 

Zamawiającego w w/w pakietach , gdyż nie zostały one wpisane w kolumnie zapotrzebowania w formularzu 
asortymentowo-cenowym załącznik 15.1a. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 1A do SWZ – Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta 
cenowa, zostały podane ilości, wielkości opakowań oczekiwane przez Zamawiającego.  
 

2. Treść pytania: dot. PAKIETU 47: Zwracamy się z prośbą o podanie modelu/marki respiratora do którego mają być 
dedykowane układy z pozycji 1 oraz 2. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dedykowane układy z pozycji 1 oraz 2 mają kompatybilne z respiratorem  
Babylog VN600. 
 

3. Treść pytania: dot. pakietu 26: Wnosimy o dopuszczenie jako równoważny worek 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. 
 

4. Treść pytania: dot. Pakietu 11 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 resuscytator pakowany                       

w odpowiednich pomieszczeniach z zastosowaniem odpowiednich standardów utrzymania czystości, które  
zapewniają czystość produktu wymaganą dla produktu jakim jest resuscytator jednorazowego użytku (zgodnie                         

z normą ISO), pozostałe parametry zgodnie z Swz? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.. 
 

5. Treść pytania: dot. Pakietu 11 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby worek resuscytatora był trwale 
zintegrowany z paskiem, co nie wymaga zakładania paska przed użyciem, który przez wielu producentów 

dostarczany jest oddzielnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

6. Treść pytania: dot. Pakietu 11 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby połączenie zaworu pacjenta z workiem 
było obrotowe, co w przypadku umożliwia dowolne ustawienie resuscytatora bez konieczności zdejmowania maski 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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z twarzy pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

7. Treść pytania: dot. Pakietu 11 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator wyposażony był w port do 
pomiaru CO2  w strumieniu bocznym lub szybkiego podawania leku bez konieczności odłączania resuscytatora od 

rurki dotchawiczej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

8. Treść pytania: dot. Pakietu 15 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny - filtr elektrostatyczny o 
następujących parametrach: 
Przeznaczenie:  respiratory i aparaty do znieczulenia  

Powierzchnia filtracji  25cm2  

Opór przepływu  przy 30l /min 0,5 cm H2O  

przy 60 l/min 1,5 cm H2O 

przy 90 l/min 2,9 cm H2O 

Objętość oddechowa VT  150 ml - 1500 ml  

Masa  24 g  

Przestrzeń martwa  77 ml  

Skuteczność filtracji bakteryjnej  >99,9999%  

Skuteczność filtracji wirusowej  >99,999%  

Hydrofobowy  

Nawilżanie  przy Vt=500ml > 38,6 mg/l  

przy Vt=1000ml > 36,2 mg/l  

Wydzielony wymiennik ciepła i  wilgoci  "piankowy (gąbkowy)"  

Złącza  22M/15F - 22F/15M  

Port kapno do monitorowania  z koreczkiem zabezpieczającym  

Czas stosowania  do 24 godz.  

Opakowanie zbiorcze  50 szt  

Opakowanie pojedyncze  papier/folia  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

9. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

10. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego – sterylnego 

wymiennika ciepła i wilgoci przeznaczonego dla pacjentów z tracheostomią charakteryzującego się następującymi 
parametrami: 

  

Zastosowanie dla dorosłych i dzieci >15kg  oddychających samodzielnie 

Objętość oddechowa VT 50 - 1000 ml   

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

  1,8 cm H2O przy 60l/min 

  3,5 cmH2O przy 90l/min 

Masa 8,4 g   

Przestrzeń martwa 15 ml   

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

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

11. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy anestetyczny                

o następujących parametrach: 
Rodzaj rur:  karbowane  
Materiał rur  PE (polietylen)  
Materiał złącz rur  EVA (octan winylu)  
Długość rur  160 cm  
Przeznaczenie  Dla dorosłych  
Średnica złącza rur  22 mm żeńskie  
Długość ramienia  80 cm  
Średnica rur  22 mm  
Worek oddechowy  2 litry (bezlateksowy)  
Średnica złącz trójnika  22mm, 15 mm  
Kolanko z portem Luer-Lock  wkręcany koreczek (kapturek) zabezpieczający port  
Dwa porty w trójniku  zatyczki zamocowane na stałe  
Nie zawiera PHT i DEHP  
Nie zawiera lateksu  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

12. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji do respiratorów  czysty 
mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów Swz? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

13. Treść pytania: dot. Pakietu 5 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przedłużacz do obwodów 

oddechowych o następujących parametrach: 
- czysty mikrobiologicznie 

- rozciągliwy, karbowany ,z materiału PE 

- 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. 
 

14. Treść pytania: dot. Pakietu 32 Pozycja 1: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników mikrobiologicznie 

czystych? Reszta bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem umieszczenia daty ważności na opakowaniu. 
 

15. Treść pytania: dot. Pakietu 32 Pozycja 2: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników mikrobiologicznie 
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czystych? Reszta bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem umieszczenia daty ważności na opakowaniu. 
 

16. Treść pytania: dot. Pakiet 32 Pozycja 4: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników mikrobiologicznie 

czystych? Reszta bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem umieszczenia daty ważności na opakowaniu. 
 

17. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 4 prowadników 
stalowych „J” 0,35/65 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

18. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 7 kateterów do drenażu 

klatki piersiowej z troakarem w rozmiarze 32F. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

19. Treść pytania: dot. Pakietu nr 7: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 zestawów drenażowych, 

przezskórnych z cewnikiem typu "świński ogon" metodą jednostopniową - poz. 8 rozmiar 8F lub 10F x 25 cm; poz. 
9 rozmiar 6F x 25 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

20. Treść pytania: dot. Pakiet nr 27 pozycja 1,2,8 i 9: Ze względu na fakt, że na rynku dostępne są wkłady workowe 

dostarczane w formie całkowicie  rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celowym jest określenie oczekiwań 
Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Aptece Szpitalnej i na 

oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 i 2 oraz w poz. 8 i 9  

wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w 
opakowaniu zbiorczym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

21. Treść pytania: dot. Pakiet nr 27 Pozycja 8 i 9: W w/w pozycjach Zamawiający wymaga, aby zestaw do odsysania 
złożony z wkładu workowego i drenu był zapakowany w jednym opakowaniu. Czy to oznacza, że zaoferowane 

wkłady i dreny w tych pozycjach mają pochodzić od jednego producenta i być zapakowane w jednym oryginalnym 

opakowaniu przez tego właśnie producenta? Czy taki produkt powinien być zarejestrowany jako jeden wyrób 
medyczny i posiadać stosowne dokumenty rejestracyjne dopuszczające do obrotu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania kompatybilności. 
 

22. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści zszywki,                    

o przekroju okrągłym na całej długości, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

23. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 Poz. 3: Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler okrężny                

z zakrzywionym trzonem o średnicy 21, 24, 26, 29 lub 32 mm, długość trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po 

oddaniu strzału, zszywki wykonane ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym na całej długości, wysokość otwartych 
zszywek dla rozmiaru 21 i 24: 4,5 mm, dla rozmiaru 26 i 29: 4,8 mm, dla rozmiaru 32: 5,0 mm, z regulowaną 

wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,4mm do 2,6mm zszywki zamykające się w kształt litery B, sterylny, 
jednorazowego użytku? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

24. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 Poz. 4: Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści liniowy jednorazowy 

stapler tnąco - zamykający o długości 60mm / 80mm z dwiema podwójnymi liniami zszywek 3,8 lub 4,8 mm,  
z nożem w ładunku. Zamawiajacy każdorazowo określi wysokość ładunku? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

25. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5 Poz. 5: Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunek liniowy 

jednorazowy do  stapleów tnąco- zamykających, o długości 60mm / 80mm z dwiema podwójnymi liniami zszywek 
3,8 lub 4,8 mm, z nożem w ładunku. Zamawiajacy każdorazowo określi wysokość ładunku? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

26. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6 Poz. 1: Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści uniwersalną 

rękojeść do staplera laparoskopowego, z możliwością artykulacji non-stop, do 45 stopni w obie strony, pakowaną 
pojedyńczo,  pozostałe parametry wg SWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

27. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6 Poz. 4: Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunek  prosty do 

staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 
+ 3), o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, 

pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków (kolor fioletowy)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

28. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 1-2 dopuści zaoferowanie automatycznych staplerów 
liniowych poprzecznych (oraz ładunków) rozmiar 60mm, ze zintegrowanym trzpieniem ograniczającym wysuwanie 

tkanki opuszczanym automatycznie, posiadające dwie dźwignie – zamykającą i spustową wysokość zszywek – 
podstawowa – 3,8 mm i 4,5 mm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

29. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych 

zakrzywionych w rozmiarze 21, 26 mm, 29 mm, 32 mm, jak dotychczas stosowane. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

30. Treść pytania: dot. Pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pozycji 4-5 dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem 

w ładunku (oraz ładunków) rozmiar 60mm i 80mm, z możliwością obustronnego odpalenia staplera, nóż po 

wystrzeleniu chowany w plastikową pochewkę, ze zszywkami w rozmiarach 3,85mm oraz 4,5mm do wyboru. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

31. Treść pytania: dot. Pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie endostaplerów długości 23 cm oraz 37cm 

i 47cm oraz odpowiednich ładunków 60mm, z wysokością zszywek 2,5mm, 3,5 mm oraz 4,0 mm.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

32. Treść pytania: dot. Pakietu nr 12: Czy Zamawiający w Pakiecie 12 w pozycji 3 mógłby doprecyzować, czy pean 
będący elementem zestawu powinien być wielorazowego użytku? 

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

33. Treść pytania: dot. Pakietu nr 12: Czy Zamawiający w Pakiecie 12 w pozycji 3 mógłby potwierdzić, że pean będący 

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

34. Treść pytania: dot. Pakietu nr 16: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie niesterylnego przewodu, 

nieposiadającego na opakowaniu instrukcji obsługi, przy zachowaniu pozostałych wymagań? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że są czyste mikrobiologicznie. 
 

35. Treść pytania: dot. Pakietu nr 27 poz. 1,2,3,8,9: Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy 

system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem  bezpieczny  ze względu na właściwości 

antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy                            
o dopuszczenie. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia- trwale złączone z  pokrywą), 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. 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 oraz zatyczkę do zabezpieczenia 

portu pacjenta. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania 

określone w odpowiednich regulacjach prawnych)  samo uszczelniają się po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, 
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wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości, z szerokim portem 

do pobierania próbek lub zadawania środka żelującego. Wkłady oraz kanistry  o pojemności 1000ml,2000ml. 
Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, 

mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry                               
z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, 

spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Zgoda Zamawiającego 

umożliwi  zaoferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na cechy użytkowe(szczelność, prostotę użytkowania) 
oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  

badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Brak dopuszczenia  innego  systemu 
stwarza  sytuację, gdy tylko jeden produkt  spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do 

zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością  wydatkowania środków publicznych. 
Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że  oferujemy system gwarantujący  

wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników  oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie. Oferowane 

wkłady i kanistry są także konkurencyjne cenowo. W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o 
merytoryczne uzasadnienie. 

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. 
 

36. Treść pytania: dot. Pakietu nr 27 poz. 1,2,8,9: 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.. 
 

37. Treść pytania: dot. Pakietu nr 27 poz. 8,9: Prosimy o dopuszczenie drenów o dł.2,1m. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

38. Treść pytania: dot. Pakietu nr 27 poz. 6: W oferowanym systemie  łącznik do podłączenia  próżni jest gładki, 
zwężający się, prosimy o dopuszczenie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

39. Treść pytania: dot. Pakietu nr 27 poz. 7: Prosimy o dopuszczenie pojemnika 4kg, z odpowiednim przeliczeniem 

ilości. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.. 
 

40. Treść pytania: dot. Pakietu nr 27 poz. 11: W oferowanym systemie występuje  bardzo skuteczny i łatwy w obsłudze 

zawór odcinający montowany na drenie do próżni. Prosimy o dopuszczenie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

41. Treść pytania: dot. Pakietu nr 17: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne, mikrobiologicznie czyste 
układy producenta respiratora o długości 1,8 m, przy zachowaniu pozostałym wymagań jakościowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

42. Treść pytania: dot. Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SWZ,  

§ 3 ust. 2 i ust. 4, dotyczy pakietu nr 17 – Akcesoria wspomagające oddychanie III: Wnosimy o ujednolicenie 
terminów, o których mowa w w./w. ustępach.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Załącznik nr 3 do SWZ 
 

43. Treść pytania: dot. Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SWZ,   

§ 3 ust. 7, dotyczy nr 17 – Akcesoria wspomagające oddychanie III: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od 

wymogu udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na jednorazowe układy oddechowe do respiratora OSIRIS 3  z uwagi, 
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iż to asortyment jednorazowego użytku dla pacjenta i podlega wyłącznie rękojmi.  
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujący zapis w § 3 ust. 7 „Na wypadek stwierdzenia wad po dokonaniu 
odbioru, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Towar. Okres gwarancji upływa 
z końcem przewidzianego Umową terminu ważności dla dostarczanego Towaru – dotyczy Towarów sterylnych/ Okres 
gwarancji wynosi 12 miesięcy od dostarczenia Towaru do Zamawiającego - dotyczy Towarów niesterylnych. 
Wykonawca gwarantuje spełnianie przez Towar cech pełnej przydatności do użytku, w tym zgodności z Umową 
i zobowiązany jest, w zakresie gwarancji, do usunięcia wszelkich wad, rozumianych, w szczególności, jako: 
niezgodność z Umową, usterki, braki, poprzez ich wymianę na nowe i niewadliwe. Postanowienia ust. 3 – 6 stosuje się 
odpowiednio” 
Jednocześnie informuje, że wpowadziła zmiany do załącznika nr 3 do SWZ 
 

44. Treść pytania: dot. Pakietu nr 11 poz. 1: Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny 

dopuści do zaoferowania  znany zamawiającemu wysokiej jakości produkt (produkowany w Niemczech)                          

o poniższych parametrach: Resuscytator przeznaczony dla jednego pacjenta, wykonany z wysokiej jakości  PVC 
wraz z maską twarzową z pompowanym mankietem i drenem tlenowym o długości 2,00 m, zapakowany w worek 

foliowy. Objętość rezerwuaru tlenu 2500 lub 600 ml. Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką 
sprężystością. Uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna faktura jego powierzchni  pomaga w trzymaniu aparatu 

i  wyrównaniu siły uciśnięć ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

45. Treść pytania: dot. Pakietu nr 11 poz. 2: Resuscytator przeznaczony dla jednego pacjenta, wykonany                        
z wysokiej jakości  PVC wraz z maską twarzową z pompowanym mankietem i drenem tlenowym o długości 2,00 m  

zapakowany w worek foliowy. Objętość rezerwuaru tlenu 2500 ml. Worek samorozprężalny charakteryzujący się 
wysoką sprężystością. Uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna faktura jego powierzchni  pomaga w trzymaniu 

aparatu i  wyrównaniu siły uciśnięć ? 

Zdjęcie poglądowe  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

46. Treść pytania: dot. Pakietu nr 13 – worki stomijne, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści „Worki stomijne 
jednoczęściowe z zamknięciem na rzep, przeźroczyste z przylepcem hydrokoloidowym, z możliwością docięcia 13 - 

60mm z filtrem”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

47. Treść pytania: dot. Pakietu nr 13 – worki stomijne, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści „Worki stomijne 
jednoczęściowe z możliwością zamknięcia na rzep, beżowe z możliwością obserwacji stomii oraz z filtrem. Płytka 

hydrokoloidowa z możliwością docięcia 13 - 60mm”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

48. Treść pytania: dot. Pakietu nr 13 – worki stomijne, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści „Worki stomijne 
jednoczęściowe z zamknięciem na rzep, przeźroczyste z przylepcem hydrokoloidowym owalnym, z możliwością 

docięcia 13 – 60-80mm z filtrem”? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

49. Treść pytania: dot. Pakietu nr 13 – worki stomijne, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści „Worki stomijne 
jednoczęściowe z możliwością zamknięcia na rzep, beżowe z możliwością obserwacji stomii oraz z filtrem. Płytka 
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hydrokoloidowa w kształcie owalnym, z możliwością docięcia 13 – 60-80mm z filtrem”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

50. Treść pytania: dot. Pakietu nr 13  – worki stomijne, pozycja 1 oraz 2: Z uwagi na charakter przedmiotowych 
produktów prosimy o wycofanie wymogu, aby były one sterylne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

51. Treść pytania: dot. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 8 oraz utworzenie 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? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

52. Treść pytania: dot. pakietu 15, poz. 1: Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego, o objętości 

wewnętrznej 55 ml. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

53. Treść pytania: dot. pakietu 15, poz. 2: Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego, o objętości 

wewnętrznej 55 ml, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomem nawilżenia min 34 H2O/L oraz utratą 
wilgoci 9,8 mg H2O/L, przy Vt 500 ml.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

54. Treść pytania: dot. pakietu 15, poz. 3: Prosimy o dopuszczenie -  Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem 
ciepła i wilgoci dla noworodków i małych dzieci, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjno-

wirusowej 99,9%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 37,9 mgH2O/L, 

złącza proste o średnicy 22M/15F, 15M/8,5M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 9 g, objętość 
wewnętrzna 8 ml, zakres objętości oddechowej 30-200 ml, opór przepływu nie większy niż 0,63 cmH20 przy 

5L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

55. Treść pytania: dot. pakietu 15, poz. 4: Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego, o masie 5 g, 
objętości wewnętrznej  6 ml, zakresie objętości oddechowej 100 - 1500 ml. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

56. Treść pytania: dot. pakietu 15, poz. 5: Prosimy o dopuszczenie zestawu o długości ramion wdech-wydech 180 cm 
oraz 150 cm ramie do worka. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

57. Treść pytania: dot. pakietu 15, poz. 8: Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

58. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya dwudrożny z balonikiem ok. 5-10 

ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

59. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya dwudrożny z balonikiem ok. 5-10 

ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

60. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia noworodków zawierający 
śladowe ilości ftalanów? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

61. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 8:Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia noworodków o długości 50 
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cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

62. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

63. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

64. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 14:Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos śladowe 

ilości ftalanów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

65. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 17:Czy Zamawiający dopuści w rozmiarach CH6-CH18? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

66. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści wykonany w całości z lateksu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

67. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 30-34: Czy Zamawiający dopuści uformowane jako całość z dwóch 

odlewów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

68. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 pozycja 44:Czy Zamawiający dopuści długość min. 90 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

69. Treść pytania: dot. Pakiet nr 9 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

70. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 pozycja 1-3: Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

71. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 pozycja 4-15: Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch 

półpierścieni? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

72. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 pozycja 4-15: Czy Zamawiający dopuści logo producenta na opakowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

73. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 pozycja 16-24:Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch 

półpierścieni? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

74. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 pozycja 16-24: Czy Zamawiający dopuści brak oznaczenia średnicy oraz 
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przekreślonej cyfry „2” na prowadnicy? Umieszczenie takich oznaczeń nie ma żadnego użytkowego uzasadnienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

75. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 pozycja 47: Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 2.0, 3.3, 4.0, 4.7 
odpowiednie do rurek intubacyjnych w rozmiarach 2.5-10.0? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

76. Treść pytania: dot. Pakiet nr 10 pozycja 54: Czy Zamawiający dopuści lubrykant w opakowaniu 5ml ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

77. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650ml ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

78. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z PCV? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

79. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 2000 ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

80. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek bez uchwytu? Powierzchnia worka 

zapewnia stabilne trzymanie aparatu w dłoni. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

81. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 550ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

82. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z PCV? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

83. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 2000 ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

84. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 1600 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

85. Treść pytania: dot. Pakiet nr 11 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek bez uchwytu? Powierzchnia worka 
zapewnia stabilne trzymanie aparatu w dłoni. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

86. Treść pytania: dot. Pakiet nr 15 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla 
dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 

99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do 

kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

87. Treść pytania: dot. Pakiet nr 15 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla 

dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji 

bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 
1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, 

sterylny? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

88. Treść pytania: dot. Pakiet nr 15 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla 

dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, 

wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, 
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nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

89. Treść pytania: dot. Pakiet nr 15 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła                
i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym 

wymiennikiem, z portem do odsysania zamykanym ręcznie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania 

tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

90. Treść pytania: dot. Pakiet nr 15 pozycja 5: Czy zamawiający dopuści dwie rury o długości 160 cm, trzecia rura                 
o długości 100 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

91. Treść pytania: dot. Pakiet nr 15 pozycja 6: Czy zamawiający dopuści obwód o długości 200 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

92. Treść pytania: dot. Pakiet nr 15 pozycja 8: Czy zamawiający dopuści łącznik o długości 7/15 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

93. Treść pytania: dot. Pakiet nr 26 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści torbę z szerokim, wygodnym i okrągłym 
otworem wlotowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

94. Treść pytania: dot. Pakiet 8  Poz. 22:  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. 
 

95. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz. 8:  Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie kranika trójdrożnego                             
z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia, wykonany z poliwęglanu, posiadający fabrycznie 

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

96. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz. 11:  Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, które 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców:  Zestaw przedłużającego  z bezigłowym 

zaworem dostępu 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 
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 
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z przedłużaczem  o neutralnym ciśnieniu  bez  względu na sekwencję klemowania  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

97. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz. 12: 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. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu o 

max przestrzeni  martwej max  0,10 ml  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

98. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz. 14:  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej przeznaczona do 

małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany 
uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu 

górnego. Kaniula widoczna w USG, bez pasków radicieniujących Wykonana z biokompatybilnego PTFE , bez 

dodatkowego otworu przy ostrzu igły   Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm.  – przepływ 13 ml/min.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

99. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz. 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej przeznaczona do 

małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany 

uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu 
górnego. Kaniula widoczna w USG, bez pasków radicieniujących Wykonana z biokompatybilnego PTFE , bez 

dodatkowego otworu przy ostrzu igły   Rozmiar 26G – żółty - 0,6x 19 mm.  – przepływ 13 ml/min.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

100. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz. 16-21: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli bezpiecznej z portem 
bocznym. Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz .U.z dnia 19.06.2013r poz. 

696), z   portem bocznym umieszczonym  nad skrzydełkami mocującymi . Wykonana z poliuretanu wyposażona w 

automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada 
następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania:  1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. 

Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną. 3 Oznaczenie 
przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum  4 paski kontrastujące w rtg.  Bezpośrednio na kaniuli 

umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona. Kaniule powinny posiadać 

badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność - należy przedłożyć w ofercie odpowiedni 

dokument. Rozmiary : 14-24G. Rozmiary 18 oraz 20G dostępne w dwóch długościach?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

101. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz. 23: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki doustnej 3 ml, skala 0,1 

ml, skalowana w ml, przeźroczystej sterylnej, pakowanej razem w zatyczką, oznakowana "for oral use only". 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

102. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz.24:  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki doustnej 5 ml, skala 0,2 

ml, skalowana w ml, przeźroczystej , sterylnej, pakowanej razem w zatyczką, oznakowana "for oral use only"  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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103. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz. 26:  Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie zaszła oczywista omyłka                  

i dopuszczenie strzykawki 50/60 ml LL końcówką koncentryczną, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

104. Treść pytania: dot. Pakiet 8 Poz.25,26,27,28: 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. 
 

105. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 2: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki silikonowe mają być pakowane ze 
strzykawką z 10% roztworem gliceryny poj. 10 ml do uszczelnienia balonu oraz drugą pustą strzykawką do 

opróżniania balonu, co ułatwia stosowanie cewnika?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

106. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 2: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki silikonowe mają być przeznaczone do 

bezpiecznego stosowania do 90 dni z potwierdzeniem na etykiecie produktu?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

107. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz.8: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane, co pozwala na 
dokładną kontrolę głębokości położenia?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

108. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz.9: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do kontrolowanego odsysania   

o dł. 35 +/-3cm, spełniających pozostałe wymogi swz.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

109. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 10-12: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy końcówka cewników do 
odsysania górnych dróg oddechowych ma posiadać wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie 

drenu do odsysania?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

110. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 10-12: Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne 

i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

111. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 29:  Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej z drenem                        
do napełniania mankietu wchodzącym do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej pod 

kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm, spełniającej pozostałe wymogi swz.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

112. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 38-39: Prosimy o sprecyzowanie czy maski mają nie zawierać lateksu, ftalanów, 

DEHP oraz  bisfenolu?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

113. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 44: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka na mocz z drenem 100cm +/-

10cm, spełniającego pozostałe wymogi swz.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

114. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 45: Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek moczu ma 

być wyposażony w przeźroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

115. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 45: Prosimy o sprecyzowanie czy dren w zestawie do godzinowej zbiórki moczu 

ma cechować się długością 150cm?  
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

116. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 46: Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma posiadać port do pobierania próbek 

moczu z przeźroczystym okienkiem do podglądu obecności moczu oraz procesu pobierania próbki?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

117. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 51: Prosimy o sprecyzowanie czy system ma posiadać kieszonkę w baloniku 
umożliwiającą przy użyciu jednego palca wygodną, w pełni kontrolowaną i zgodną z warunkami anatomicznymi 

bezpieczną aplikację systemu – takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom śluzówki w trakcie aplikacji i wtórnym 

powikłaniom?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

118. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 51: Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw ma posiadać port do napełniania 
balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta 

oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

119. Treść pytania: dot. Pakiet 9 Poz. 51: Prosimy o sprecyzowanie czy silikonowy rękaw ma się cechować 
długością 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne 

zapachy?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

120. Treść pytania: dot. Pakiet 36  Poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

121. Treść pytania: dot. Pakiet 2 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wzierniki o poniższych rozmiarach: 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

122. Treść pytania: dot. Pakiet 2 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o poniższym opisie: 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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123. Treść pytania: dot. Pakiet 2 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o poniższym opisie: 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

124. Treść pytania: dot. Pakiet 2 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o poniższym opisie: 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

125. Treść pytania: dot. Pakiet 4 pozycja 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. 
 

126. Treść pytania: dot. Pakiet 4 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 

450mmx 180mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

127. Treść pytania: dot. Pakiet 4 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści dren pakowany podłużnie? Reszta parametrów jak 

w SWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

128. Treść pytania: dot. Pakiet 4 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii wykonany z poliamidu o 
długości roboczej 76cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

129. Treść pytania: dot. Pakiet 4 pozycja 7-20: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o powierzchni 

standardowej, przezroczyste? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

130. Treść pytania: dot. Pakiet 4 pozycja 26: Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki żółci o pojemności 500ml, 

wykonany z PCV (bez antyodparzeniowej tylnej ściany)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

131. Treść pytania: dot. Pakiet 7 pozycja 1-3: Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

132. Treść pytania: dot. Pakiet 7 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści igłę bez prowadnicy? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

133. Treść pytania: dot. Pakiet 7 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści prowadnik o średnicy .035" (0,90 mm) i długości 

80cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

134. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 1-2:  Czy Zamawiający dopuści balonik 5-10ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

135. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia przez noc o długości 

całkowitej 50cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

136. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 9:  Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarach ch6,8,10,12 i 
długości 60cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

137. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o rozmiarach CH5,6,8 

długości 40cm oraz rozmiarze CH10 i długości 60cm ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

138. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 10:  Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 30cm lub 35cm o poniższym 

opisie: 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

139. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 13  Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 200cm o opisie: 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

140. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 14-15: Czy Zamawiający dopuści cewnik: 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

141. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 16  Czy Zamawiający dopuści cewnik: 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

142. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści cewnik o rozmiarach: 

 Reszta parametrów jak w SWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

143. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści cewnik: 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

144. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 24-25: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem: 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

145. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 43: Czy Zamawiający dopuści NEBULIZATOR z łącznikiem typu T F/M, 

ustnikiem, rurką karbowaną i drenem o poniższym opisie: 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

146. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 44: Czy Zamawiający dopuści worek z czytelną, łatwą do odczytu skalą worka, 
adekwatną do pomiaru diurezy, dokładność pomiaru o 100ml? Reszta parametrów jak w SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

147. Treść pytania: dot. Pakiet 9 pozycja 46: Czy Zamawiający dopuści worek jak na zdjęciu: 

 Parametry jak w SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

148. Treść pytania: dot. Pakiet 10 pozycja 1-3: Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z elastycznego PCV? Reszta 

parametrów jak w SWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

149. Treść pytania: dot. Pakiet 10 pozycja 4-15: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez logo producenta na 
baloniku i korpusie rurki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

150. Treść pytania: dot. Pakiet 10 pozycja 16-24: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną  z podwójnym 
znacznikiem głębokości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

151. Treść pytania: dot. Pakiet 10 pozycja 25-32: Czy Zamawiający dopuści rurkę z elastycznymi skrzydełkami 

mocującymi dojącymi możliwość montażu tasiemek stabilizujących rurkę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

152. Treść pytania: dot. Pakiet 10 pozycja 47: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o rozmiarach 6FR, 10FR i 14FR? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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153. Treść pytania: dot. Pakiet 10 pozycja 48-49: Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych o 
uniwersalnych rzepach jak na zdjęciu poniżej:  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

154. Treść pytania: dot. Pakiet 10 pozycja 51: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości całkowitej 80cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

155. Treść pytania: dot. Pakiet 26 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny z dokładną skalą pomiarową 
(od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczoną na worku, 

pozwalającą na dokładne oszacowanie objętości płynu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

156. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 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] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

157. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 8: Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był 
przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów 

nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia 

jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu 
operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną. 

Odpowiedź: Tak. 
 

158. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do identyfikacji dorosłych za 

opakowanie a’100 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] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

159. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do identyfikacji 

noworodków za opakowanie a’100 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] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

160. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek medycznych za opakowanie 

a’144 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] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
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161. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści pojemniki plastikowe na mocz niesterylne                      

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

162. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 20: Czy Zamawiający dopuści pojemniki plastikowe na mocz sterylne                

o pojemności 100 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

163. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 27: Czy Zamawiający dopuści wycenę pasa do Ekg oraz zapinki jako 
dwóch osobnych pozycji? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

164. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 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 
 

165. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 46: Czy Zamawiający dopuści niesterylny zestaw do lewatywy                          

o pojemności 1500ml? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

166. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 54: Czy Zamawiający dopuści elektrody za opakowanie a’50 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] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

167. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40, pozycja 55: Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze: 55x41 mm                     

w opakowaniu a’50 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] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

168. Treść pytania: dot. Pakiet 44 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’800szt wraz                          

z przeliczeniem zamawianej 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.6)/kol.8] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 

169. Treść pytania: dot. Pakiet 44 pozycja 2 i 4: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’34szt wraz                      

z przeliczeniem zamawianej 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.6)/kol.8] – należy odpowiednio 
przeliczyć ilość opakowań i podać ilość bez zaokrągleń. 
 



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

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-15/2022 
  

 

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 22 z 26 

 

170. Treść pytania: dot. Pakiet 32 poz. 1,2, 4: Czy Zamawiający dopuści czujniki mikrobiologicznie czyste? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

171. Treść pytania: dot. Pakiet 23: Czy Zamawiający wydzieli z pak 23 poz 1? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

172. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzieleniu z pakietu nr 40 pozycję 42: Komplet 
elektrod do stymulacji /defibrylacji / z zapisu EKG kompatybilny z posiadanym defibrylatorem Lifepak 12 i Lifepak 

15 x 2 sterylny? Pozwoli to Wykonawcy na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz 
asortymentu kompatybilnego i przetestowanego do użycia z defibrylatorami LIFEPAK zgodnie z instrukcją obsługi 

sprzętu i zaleceniami producenta. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

173. Treść pytania: dot. Pakiet nr 40: Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane w pakiecie 40, poz 42. 
Elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją 

obsługi oraz zaleceniami producenta? W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod 
niewymienionych w CE defibrylatora i braku testów potwierdzających pełną kompatybilność, producent 

defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające 

z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

174. Treść pytania: dot. Pakiet  nr 15 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów o objętości wewnętrznej 63 

ml, pozostałe parametry zgodne z swz. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

175. Treść pytania: dot. Pakiet  nr 15 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie filtrów o następujących parametrach: sterylny filtr 
elektrostatyczny, 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, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, 

system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci       
6 mg H2O/L, zwrot wilgoci przy VT 500 ml – 32,3 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min – 1,6 cm H2O, opór 

przepływu przy @60L/min - 2.7 cm H2O, przestrzeń martwa max. 57 ml, waga 31 g, objętość oddechowa min. 180 
ml,  złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24 h, pakowany pojedynczo.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

176. Treść pytania: dot. Pakiet  nr 15 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie filtrów o następujących parametrach: filtr 

oddechowy 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. 
 

177. Treść pytania: dot. Pakiet  nr 15 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie wymienników o następujących parametrach: 
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 60 ml - pakowany pojedynczo 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

178. Treść pytania: dot. Pakiet  nr 15 poz. 6: Prosimy o dopuszczenie obwodów oddechowych o następujących 

parametrach: jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora o stałej długości 160 cm, gładkie 
powierzchnie, średnica rur 22 mm, bez pułapek wodnych,  Możliwość odłączenia jednej rury od łącznika Y, łącznik 

Y wyposażony w porty do kapnografii, mikrobiologicznie czysty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

179. Treść pytania: dot. Pakiet  nr  15 poz. 7: Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji w wersji mikrobiologicznie 
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czystej. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

180. Treść pytania: dot. Pakiet  nr 15 poz. 8: Prosimy o dopuszczenie łącznika rozciągliwego 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: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

181. Treść pytania: dot. Pakiet  nr 30 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie jednorazowego drenu dla noworodka z zastawką 
PEEP - ramię wdech o długości 120 cm do aparatu Neopuff. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

182. Treść pytania: dot. Pakiet  nr 34: Zważywszy na fakt, iż nakładki jednorazowe na kocyk do fototerapii pakowane są 

zbiorczo po 50 szt. czy w pakiecie nr 34 poz. 5 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zamawiający wymaga 50 
szt. nakładek lub ich wielokrotności? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

183. Treść pytania: dot. Pakiet 34: Czy Zamawiający w pakiecie 34 poz. 5 wymaga jednorazowych oryginalnych 

nakładek pasujących do lampy Neoblue Blanket, które równomiernie przylegają do lampy i jej opływowego 
kształtu, wymienionych jako akcesoria zużywalne w instrukcji obsługi oraz folderach sprzętu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

184. Treść pytania: dot. Pakiet 1 poz. 4-10: Czy Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,5 x 38 mm, 0,6x32mm, 
0,7x32mm, 0,8x38mm, 0,9x38mm, 1,1x38mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

185. Treść pytania: dot. Pakiet 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania  z komorą kroplową 

wykonaną  z medycznego PVC  o długości 62 mm wraz z igłą  biorczą ściętą trójpłaszczyznowo, wzmocnioną ABS, 
zacisk rolkowy z uchwytem na dren oraz z możliwością zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, dren długości 1500 

mm, opakowanie folia- papier bez ftalanów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

186. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1, poz. 17: Czy Zamawiający dopuści przyrząd polskiego producenta Polfa Lublin,                 
w którym komora i dren pozbawione są ftalanów. Ftalany znajdują się jedynie w pompce? Opis przyrządu poniżej: 

Budowa: 

Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą 
Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką 

Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm 
Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm² 

Rolkowy regulator przepływu, z zaczepem na  dren 
Łącznik LUER-LOCK z osłonką 

Długość przyrządu min. 150 cm 

Opakowanie jednostkowe typu blister-pack 
Sterylizowane tlenkiem etylenu 

Termin ważności – 3 lata 
Z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych 

Komora kroplowa i dren bez  ftalanów, pompka tworzywo z ftalanami 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

187. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1, poz. 26: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2 – cz.  20 ml w opakowaniu 80 szt. 
z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- 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. 
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188. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1, poz. 32: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 – cz.  20 ml w opakowaniu 50 szt. 
z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- 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. 
 

189. Treść pytania: dot. Pakiet nr 1, poz. 33-37: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww pozycji do osobnego 
pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na postały asortyment 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

190. Treść pytania: dot. Pakietu nr 41 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pęseta chirurgiczna 

prosta o długości 13 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

191. Treść pytania: dot. Pakietu nr 41 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pęseta anatomiczna 

prosta o długości 13 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

192. Treść pytania: dot. Pakietu nr 41 poz. 18: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ostra łyżka kostna                    
o długości 16 cm lub 17 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

193. Treść pytania: dot. Pakiet 32 poz. 1,2,3: Czy Zamawiający  dopuszcza czujniki jednorazowe klejowe czy 

bezklejowe.?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

194. Treść pytania: dot. Pakiet 32 poz. 1,2,3: Czy wtyczka ma być płaska czy rodzaj wtyczki DB9 jak w technologii 

LNCS? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że rodzaj wtyczki DB9 jak w technologii LNCS. 
 

195. Treść pytania: dot. Pakiet 32 poz. 4,5,6: Czy Zamawiający dopuszcza czujniki jednorazowe klejowe czy bezklejowe? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

196. Treść pytania: dot. Pakiet nr 42: Wzór umowy § 2 ust.6 Wnosimy o wydłużenie terminu wskazanego w paragrafie 
2 ustępu 6 umowy, do 5 dni roboczych. 3 dniowy termin jest zbyt krótki, szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej 

zaś doliczenie przez Wykonawców do ceny oferty ryzyka związanego z naliczeniem kar umownych bezzasadne 
biorąc pod uwagę dobro pacjenta oraz zasadę celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

197. Treść pytania: dot. Pakiet nr 42: Wzór umowy § 3 ust.4 Wnosimy o wydłużenie terminu wskazanego w paragrafu 3 

ustępu 4 umowy do 3 dni roboczych. 2 dniowy termin jest zbyt krótki, szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej zaś 
doliczenie przez Wykonawców do ceny oferty ryzyka związanego z naliczeniem kar umownych bezzasadne biorąc 

pod uwagę dobro pacjenta oraz zasadę celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

198. Treść pytania: dot. Wzór umowy § 5 ust.3: Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie 
kary umownej wskazanej w paragrafie 5, ustępie 3 do 0,2% wartości netto niedostarczonego lub niezgodnego               

z zamówieniem Towaru objętego zamówieniem za każdy dzień zwłoki w jego dostawie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

199. Treść pytania: dot. Wzór umowy § 5 ust.4: Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie 

kary umownej wskazanej w paragrafie 5, ustępie 4 do 0,2% całkowitej wartości netto zakupionego w trybie 

interwencyjnym Towaru. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

200. Treść pytania: dot. Wzór umowy § 5 ust.5: Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie 

maksymalnej wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy do 20% podstawowego 
wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

201. Treść pytania: dot. Wzór umowy § 5 ust.6: Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie 

kary umownej wskazanej w paragrafie 5, ustępie 5 do 5% podstawowego wynagrodzenia netto niezrealizowanej 
części Umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

202. Treść pytania: dot. PAKIET  NR 41 - pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu                    

z kompresami bawełnianymi zamiast włókninowymi? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

203. Treść pytania: dot. PAKIET  NR 41 - pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek                 

o długości 11,5 cm zamiast 11 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

204. Treść pytania: dot. § 3 ust. 3 Wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu na 
rozpatrzenie reklamacji do 3 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

205. Treść pytania: dot. § 3 ust 10 Wzoru umowy Prosimy o modyfikację zapisu na następujący: Zamawiającemu 

przysługuje prawo do nabycia, na ryzyko i koszt Wykonawcy, nie dostarczonego Towaru lub jego odpowiednika              
u innego dostawy (zakup interwencyjny), po uprzednim, pisemnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

dostawy towaru w wyznaczonym terminie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

206. Treść pytania: dot. pkt II. 7.3), pkt. II.7.5) oraz pkt II.9.1) SWZ Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu 
złożenia oświadczenia w przypadku oferowania produktów, które nie podlegają przepisom przejściowym opisanym 

w Rozporządzeniu Unijnym (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) lub o 
modyfikację zapisu w przypadku oferowania produktów zgodnie z przepisami dyrektyw MDD i AIMD maksymalnie 

do 26.05.2024 r. na następujący: “oświadczenie(a) przez Wykonawcę o spełnianiu wymogów zgodnie z 

Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/112 z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania warunków dotyczących wyrobów produkowanych 
w ramach instytucji zdrowia publicznego.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

207. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 w pozycji 13 kaniuli 

dotętniczej o długości 45 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

208. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 w pozycji 28 strzykawki 3 

częściowej z podziałką co 0,1 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

209. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiecie nr 15, poz. 5 dopuści jako równoważny: Obwód anestezjologiczny               
z workiem, dwie rury o długości 160 cm, trzecia rura długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z swz? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

210. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiecie nr 11, poz. 1 dopuści jako równoważny: Resuscytator przeznaczony dla 

jednego pacjenta, wykonany z PVC wraz z maską twarzową z pompowanym mankietem i drenem tlenowym                     
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o długości 2,10 m zapakowany w worek foliowy. Objętość rezerwuaru tlenu STANDARDOWA dla dorosłych, 

stosowana u większości producentów - 2000 ml. Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką 
sprężystością. Uchwyt na powierzchni worka? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

211. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiecie nr 11, poz. 2 dopuści jako równoważny: Resuscytator przeznaczony dla 

jednego pacjenta, wykonany z PVC wraz z maską twarzową z pompowanym mankietem i drenem tlenowym                    
o długości 2,10 m zapakowany w worek foliowy. Objętość rezerwuaru tlenu 2000 ml LUB 1600 ml. Worek 

samorozprężalny charakteryzujący się wysoką sprężystością. Uchwyt na powierzchni worka? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

212. Treść pytania: dot. pakiet 38 lp.2: Czy zamawiający dopuści filtry w opakowaniu zbiorczym 60 szt. z bez możliwości 

podziału opakowania? 

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. 
 

213. Treść pytania: dot. Umowa – kary – par. 5, pkt. 6 – prosimy o obniżenie kar maksymalnych do 20 %. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

214. Treść pytania: dot. Pakietu nr 8 poz. 11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamknięty system dostępu 

naczyniowego, przeźroczysty bezigłowy kompatybilny z końcówką luer - lock z łatwą do dezynfekcji 
jednoelementową, przezierną podzielną membraną osadzoną na poliwęglanowym przeźroczystym konektorze. Bez 

mechanicznych części wewnętrznych z prostym w pełni widocznym torem przepływu,o przepływie 2 l/h, 

przedłużaczem 15 cm o średnicy mikro wewnetrznej 0,89 mm. Objętość wypełnienia 0,25 ml 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

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. 135 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 
Zamiany w Załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - wprowadzone zmiany zostały 

zaznaczone na czerwono. 
 

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

Załączniki: 
 Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne 

 
 
Dyrektor 

Jarosław Kycia 


