
 

 

           
__________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

Dyrekcja: tel.(22) 755 91 11, fax: (22) 755 91 09, www.szpitalzachodni.pl, skr. pocztowa 43  
Konto PKO BP S.A.06 1440 1101 0000 0000 0808 1476 
REGON: 000311639              NIP 529-10-04-702 

 

Dział Zamówień Publicznych                        Grodzisk Mazowiecki;  20.06.2018 r. 
 
SPS – V. 262.31.2018 
 
     
                                     Wg rozdzielnika  
  
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  do Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/21/D/18). 
  
 
1. Dot. pakietu 60 poz. 4 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania  produkt   DualCap™ w ko-

lorze niebieskim stosowany do bezigłowych zaworów,   zawierający 70% alkoholu izopropylo-
wego ( IPA ), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje ( CRBSI ) o działaniu w pierwszych 
30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

2. Dot. pakietu 10 poz. 4 . Czy Zamawiający dopuści produkt pakowano po 10 szt. na blistrze  ? 
Odpowiedź : Tak.  

3. Dot. pakietu 10 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 60 i 
stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Odpowiedź : Nie.  

4. Pakiet nr 53. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o średnicy 20 Fr i 24 Fr. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

5. Pakiet nr 112. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z otworem o wymiarach 22 mm 
x 27 mm. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  

6. Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 3. Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: 
„Przewidziana wartość umowy jest maksymalna, a Zamawiający może kupić mniej i Wykonawcy 
nie służą żadne roszczenia z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości 
umowy.” 
Odpowiedź : Z uwagi na specyfikę pracy szpitala zamawiający nie wyraża zgody .  

7. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości 
kar umownych z 10% na 5%? 
Odpowiedź : Nie. 

8. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości 
kar umownych z 0,1% na 0,05%? 

       Odpowiedź : Nie. 
9. Dotyczy zapisów projektu umowy .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu 

umowy ustępu o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w 
przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu 
wymagalności faktury.” ? 
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       Odpowiedź : Nie. 
10. Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istnie-

jącego zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni robo-
czych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji Zamawiającego.” 
Odpowiedź : Tak.  

11. Dotyczy projektu umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do projektu umowy 
zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę 
przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gor-
szych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostko-
wych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzą-
dzenia aneksu do umowy.” 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody  

12. Dotyczy Pakietu nr 17 . Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować zestaw do opasko-
wania żylaków przełyku - 6 gumkowy (przedostatnia gumka  w innym kolorze), gumki zamonto-
wane w sposób nieograniczający pola widzenia, zestaw z mechaniczna i dźwiękową sygnalizacją 
uwolnienia gumki, zestaw wyposażony w port umieszczony w głowicy przeznaczony do przepłu-
kiwania. Zestaw z załażonym cewnikiem na nić umożliwiającą szybkie przełożenie przez kanał 
roboczy aparat. Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia, współpracujący z endoskopami o 
średnicach 9,5-11,5 mm? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  

13. Dotyczy Pakietu nr 112 . Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować ustnik jednora-
zowy z opaską mocującą średnica otworu wew ok. 20mm na 25mm, duże otwory boczne? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  

14. Pakiet 47 Wkłady do ssaków 
Poz.1,2. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom 
wewnątrzszpitalnym, zaleca się  stosowanie materiałów o właściwościach antybakteryjnych 
(Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r,) celem zapobiegania zakażeniom krzyżowym(wewnątrz 
szpitalnym) Czy Zamawiający dopuści  system do odsysania o właściwościach 
antybakteryjnych , charakteryzujący się następującymi cechami użytkowymi: 
–  wkłady  jednorazowego użytku(1000ml,2000ml) ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane 
automatycznie po włączeniu ssania, z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym zapobiegającym 
wypływowi wydzieliny do źródła  ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce: pacjenta i próżni, 
współpraca z dowolnym źródłem ssania; króciec pacjenta jest gładki, rozszerzający się, 
dostosowany do drenów o różnej średnicy; bez łącznika kątowego, odsysanie ortopedyczne jest 
możliwe przy zastosowaniu standardowych drenów i wymiennej końcówki ortopedycznej; wkłady  
wyposażone w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, przy wymianie wkładu 
odłączamy dreny z pokrywy kanistra, bez odłączania źródła ssania-natomiast jeśli oczekujemy 
pełnej sterylności(np. na bloku operacyjnym),to po każdorazowym użyciu, należy odłączyć dreny 
od próżni i wkładu(podobnie jak to ma miejsce w użytkowanym przez zamawiającego 
systemie);port dostępowy o średnicy 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach; 
zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu pacjenta po zakończeniu ssania 
–   pojemnik wielorazowy(1000ml i 2000ml) przeźroczysty, wyskalowany, wyposażony tylko w 
uchwyt do mocowania, bez dodatkowych  króćców, wszystkie w pokrywie wkładu-bez 
wymiennego  króćca, o pojemności 1000ml  i 2000ml;odporne na mycie(85 st. C) i sterylizację w 
autoklawie 121st.C 
    Zgoda zamawiającego umożliwi  zaoferowanie  najnowocześniejszego systemu na rynku, ze 
względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i kanistrów(co jest 
potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie 
zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów 
antybakteryjnych. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem 
użytkowania. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  kanistry (o 
właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania 
naszej oferty. 
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Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
15. Dotyczy Pakietu nr 5. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania próbek 

produktów z uwagi na fakt, że jako kryterium oceny stosuje cenę, a nie jakość produktu? 
Dodatkowo zapotrzebowanie roczne na produkty z wymienionych pakietów jest niewielkie i 
wymagane przez Zamawiającego próbki stanowią, w zależności od pozycji aż 20-25% 
zapotrzebowania rocznego, co znacząco wpłynie na zaoferowane ceny produktów.  
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .  

16. Dotyczy pakietu 47 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy uniwersalny dwu-
funkcyjny port 7,2/12mm odnosi się do wymaganych średnic portu 7,2mm i 12mm służących do 
odsysania standardowego i ortopedycznego?  
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

17. Dotyczy pakietu 81 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w rozmiarach 10-
30 CH. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
18. Dotyczy pakietu 1 poz. 1 . Prosimy  o dopuszczenie zestawu o długości 300cm lub 380cm do 

wyboru przez Zamawiającego. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
19. Dotyczy pakietu 81 poz. 2 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 200cm 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
20. Dotyczy pakietu  81 poz. 1 i 2. Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej wewnętrznej 

średnicy drenu np. 7mm. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
21. Dotyczy  zapisów SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitało-
wej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczą-
cych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych: „Zama-
wiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek 
grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji 
gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowa-
niu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależ-
nie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza 
brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji ta-
kiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  

22. PAKIET 17. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 17, w miejsce pierwotnych parametrów, jedno-
razowych zestawów do opaskowania żylaków przełyku zawierających: nasadkę na endoskop z 6 
opaskami z naturalnego lateksu oraz głowicę do zrzucania opasek, magazynek z plecionym sznu-
rem zapadkowym o długości 122 cm oraz wpuszczonymi w niego gumkami, współpracująca z 
endoskopami o średnicy 8,6 – 11,3 mm lub 9,5 – 13,0 mm (do wyboru), opaski czarne, przedo-
statnia przeźroczysta, wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Głowica 
z pokrętłem działającym w dwóch położeniach, w zestawie cewnik ładujący z zaczepami z obu 
stron do przeprowadzania sznurka i adapter irygacyjny (igła z tępym końcem do przepłukiwania 
kanału endoskopowego) 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  

23. PAKIET 53. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 53, w miejsce pierwotnych parametrów, zesta-
wów do przezskórnej gastrostomii (PEG) : 

- o średnicy 20 i 24 Fr, - w wersji typu „Pull”, 
- wykonany z wysokiej jakości przejrzystego elastycznego silikonu, 
- dający możliwość usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania 
endoskopii), 
- zawierający adaptery pozwalające na odżywianie i podawanie leków, zacisk dający 
możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, pierścień, zamknięcia typu twist-look  
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- zestaw zapakowany na sterylnych tacach w kolejności użycia 
- zestaw zawierający ponadto : obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu 
przez kanał, drut do wprowadzania drenu PEG (150 cm), prowadnik, gaziki, nożyczki, 
pean, igła z mandrynem. 

      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
24. PAKIET 97. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pakietu 97, w miejsce pierwotnych parametrów, 

prowadników specjalistycznych o najwyższej sztywności o dostępnych długościach: 145-180cm 
oraz 260-300cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
25. Pakiet 97. Z uwagi na bardzo wysoki koszt jednostkowy oferowanych produktów oraz niewielkie 

zapotrzebowanie (ilości w przetargu) zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia 
próbek w pozycji 5, 6 i 25 pakietu 97. W celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu  z 
wymogami przedstawionymi siwz do oferty zostaną dołączone ulotki ze szczegółowym opisem.  

        Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody . 
26.  PAKIET 112. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 112, w miejsce pierwotnych parametrów, 

ustników jednorazowych z regulowaną bezlateksową opaską mocującą, średnica otworu 
wewnętrznego 16 mm, duże otwory boczne  - opakowanie 1 szt. lub 25 szt. 

        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
27. Pakiet nr 41, pozycja 20-21 : Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 20 i 21 z pakietu 41 do 

osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ 
nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby 
Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej 
proponowanego przez Państwa pakietu. 

          Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
28. Pakiet nr 52, pozycja 1 : Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną o parametrach: 
 FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009. 
 Kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej 
 zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC 
 Zintegrowany zawór wydechowy 
 zmniejszający opór wydechu i zapobiegający kumulacji ciepła i wilgoci wewnątrz maski 
 Szybki i wygodny sposób założenia 
 Całkowicie bez lateksowy materiał zapobiegający reakcjom alergicznym 
 Dwupanelowa 
 Blaszka w górnej części umożliwiająca dopasowanie wokół nosa 
 Przykłady zastosowania: ochrona przed bakteriami (3 grupa ryzyka), gruźlica wielolekooporna, 

cytostatyki, laboratoria medyczne i farmaceutyczne 
 Skuteczność filtracji 99,87% (chlorek sodu 95 l/min) 
 Materiał filtrujący wykonany w procesie meltblown 
 Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna polipropylenowa 
 Pakowana pojedynczo 
 Opakowanie zbiorcze 20sztuk 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

29. Pakiet nr 52, pozycja 2 : Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną o parametrach: 
 FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009. 
 Kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC 
 Wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC 
 Maska chirurgiczna typu II R zgodnie z normą EN 14683: 2005 
 Najwyższa na rynku skuteczność filtracji bakteryjnej 99,99% (Staphylococcus aureus) 
 Bardzo niskie opory oddychania dla maksymalnego komfortu oraz bezpieczeństwa użytkow-

nika 
 Odporność na rozprysk powyżej 160mm Hg 
 Szybki i wygodny sposób założenia 
 Całkowicie bez lateksowy materiał zapobiegający reakcjom alergicznym 
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 Dwupanelowa 
 Blaszka w górnej części umożliwiająca dopasowanie wokół nosa 
 Przykłady zastosowania: ochrona przed bakteriami (3 grupa ryzyka), gruźlica wielolekooporna, 

cytostatyki, laboratoria medyczne i farmaceutyczne 
 Materiał filtrujący wykonany w procesie meltblown 
 Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna polipropylenowa 
 Pakowana pojedynczo 
 Opakowanie zbiorcze 30sztuk 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ 

30. Pakiet nr 66, pozycja 1 : Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką 
manualną do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej 
powierzchni, pakowaną pojedynczo, opakowanie zbiorcze 50 sztuk, z przeliczeniem ilości? 

     Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ 
31. Pakiet nr 66, pozycja 2 : Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej 

składający się z: 2 osobnych opakowań- każde zawierające 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 
zastawą manualną do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni co umożliwia delikatne 
czyszczenie dziąseł, 1 opakowanie płynu do płukania jamy ustnej z 0,10%  lub 0,12% roztworem 
chlorheksydyny, bez zawartości szkodliwych alkoholi i innych szkodliwych substancji, 1 gąbkę 
aplikator; oraz 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę z zastawką manualną do regulacji siły 
odsysania oraz z zagiętą końcówką, 1 saszetkę płynu do płukania jamy ustnej 15 ml, z 0,05% 
roztworem chlorku cetylopirydyny, bez zawartości szkodliwych alkoholi i innych szkodliwych 
substancji, 1 jednorazową 3 ml saszetkę preparatu nawilżającego na bazie wody, 1 gąbkę aplikator. 
Każdy pojedynczy zestaw zapakowany jest w opakowanie foliowe oraz posiada pojemniczek na 
płyn. Każdy zestaw posiada możliwość zawieszenia oraz numerację sugerującą kolejność 
stosowania. Op.=10 zestawów z przeliczeniem ilości  

     Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . Przeliczenie ilości zamawiający dopuszcza.  
32. Pakiet nr 89, pozycja 1-2 : Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 2 z pakietu 89 do 

osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ 
nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby 
Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej 
proponowanego przez Państwa pakietu. 

      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ 
33. Pakiet nr 89, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny w rozmiarze 2,5 mm? 
      Odpowiedź  : Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będą  kompatybilne z otoskopem  

określonym w opisie przedmiotu zamówienia . 
34. Pakiet nr 89, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny w rozmiarze 4,0 mm? 
       Odpowiedź  : Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będą  kompatybilne z otoskopem  

określonym w opisie przedmiotu zamówienia . 
35. Pakiet nr 112, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści ustnik z opaską mocującą posiadający otwór 

wewnętrzny w rozmiarze 20x25 mm, 1 op. = 100 sztuk? 
       Odpowiedź : Nie.  
36. Pakiet nr 112, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę ustnika z przeliczeniem ilości 

do 250 sztuk? 
       Odpowiedź : Tak.  
37. Pakiet 73 klipsy naczyniowe, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania 

jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach: Rozmiar 
M:  rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm    średnica naczynia krwionośnego wynosi: max 1,0    siła 
zamykania wynosi: 20-40(gf). Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną 
półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed 
okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów 
wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, 
a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips 
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dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej 
procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów. 

        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
38. Dotyczy: SPSSZ/21/D/2018, Pakiet 73 klipsy naczyniowe, pozycja 7. Czy Zamawiający 

dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o 
wymiarach: Rozmiar M:  rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm    średnica naczynia krwionośnego 
wynosi: max 1,0    siła zamykania wynosi: 20-40(gf). Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył 
posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i 
chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w 
przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. 
Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu 
chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym 
woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza 
dokładność liczby używanych klipsów. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
39. Dotyczy: SPSSZ/21/D/2018, Pakiet 73 klipsy naczyniowe, pozycja 8. Czy Zamawiający 

dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o 
wymiarach: Rozmiar L:   rozmiar: 3.0mm i/lub 5.5mm    średnica naczynia krwionośnego 
wynosi: 1-2    siła zamykania wynosi: 30-60(gf). Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył 
posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i 
chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w 
przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. 
Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu 
chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym 
woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza 
dokładność liczby używanych klipsów. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
40. Dotyczy: SPSSZ/21/D/2018, Pakiet 73 klipsy naczyniowe, pozycja 11. Czy Zamawiający 

dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o 
wymiarach: Rozmiar S:  rozmiar: 2.3mm i/lub 4.0mm    średnica naczynia krwionośnego 
wynosi: 0.2 - 1    siła zamykania wynosi 15-30(gf). Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył 
posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i 
chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w 
przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. 
Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu 
chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym 
woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza 
dokładność liczby używanych klipsów. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
41. Dotyczy: SPSSZ/21/D/2018, Pakiet 73 klipsy naczyniowe, pozycja 12. Czy Zamawiający 

dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o 
wymiarach:  Rozmiar M:  rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm    średnica naczynia krwionośnego 
wynosi: max 1,0    siła zamykania wynosi: 20-40(gf). Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył 
posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i 
chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w 
przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. 
Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu 
chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym 
woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza 
dokładność liczby używanych klipsów. 
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        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-8 oraz pozycji 11-12  z Pakietu 

nr 73 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości 
na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami 
publicznymi. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
43.  Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 5 igły Hubera z przedłużeniem wyko-

nanym z PCV "non-DEHP", w którym ftalany (DEHP) zostały zastąpione tworzywem TOTM 
bezpiecznym do podaży wszelkiego typu płynów, w tym cytostatyków? 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 60 i stworzy osobny 

pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert kon-
kurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
45. Czy Zamawiający w pakiecie 29 dopuści w pozycji:  
      1 - maskę krtaniową wstępnie wyprofilowaną anatomicznie z technologią Cuuf Pilot, 

miękki silikonowy mankiet umożlwiający łatwe wprowadzenie i dobre przyleganie do 
błon śluzowych, nie zawierający lateksu, sterylna  w rozmiarach 1; 1,5 ; 2; 2,5 ;3;4;5;   

       2 - maskę krtaniową z dostępem do przewodu pokarmowego z nadmuchiwanym mankie-
tem w rozmiarach 1; 1,5;  2; 2,5; 3;4;5? 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
46.  Czy Zamawiający w pakiecie 43 obwody dopuści w pozycji : 
       1 - Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z rur karbowanych rozciągliwych  o 

średnicy 22mm i długości od 62 do 180 cm oraz gałąź do worka od 31 do 90 cm, 
posiadający w swoim zestawie  łącznik Y rozwarty transparentny, kolanko portem Kapno 
oraz koreczkiem na pętelce, zatyczka do szczelności układu i zachowania jego czystości, 
worek oddechowy 2L, łącznik prosty 22M/22M. Pakowany folia/folia, biologicznie czysty; 

       2 - Układ oddechowy dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 
180 cm posiadający w swoim zestawie nie zdejmowany łącznik Y, bez portów, równoległy, 
kolanko. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/folia, mikrobiologicznie czysty. Układ 
posiadające elastyczne końcówki  

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
47. Czy Zamawiający w pakiecie 43 wydzieli pozycję 3, 4 oraz 5 co pozwoli na złożenie  

konkurencyjnej oferty? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
48. Pakiet 104 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do angiografii w diagnostyce i 

zabiegach w skład którego wchodzi serweta angiograficzna o wymiarach 208 x 330 cm wykonana 
z włókniny typu sms z przezroczystą foliową wstawką o wymiarach 68 – 70 x 330 cm 
umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego, posiadająca 2 otwory o średnicy 12 
cm podklejone delikatną folią lepną wchodzącą 2,5 cm w światło otworu oraz zabezpieczone 
papierową przesłoną stanowiące dojście do pachwin. Wokół otworów warstwa wysokochłonna z 
włókniny Control Plus SmF w rozmiarze 80 x 120 cm ? 

     Pozostały skład zestawu zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
49. Pakiet 24. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 24 pozycji nr 2 i stworzy z niej 

oddzielny pakiet? 
     Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
50. Pakiet 24. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: kaniule dożylne, z portem bocznym 

umiejscowionym bezpośrednio nad skrzydełkami,  działającym  w bezpiecznym systemie 
zatrzaskowym typu "klick",  domykanym standardowo, kaniula wykonana z poliuretanu z 3 
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paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę 
lokalizacji kaniuli w żyle, rozmiary:  
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ     103 ml/min 
• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min 
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min 
• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

51. Pakiet 72. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 dren obwodowy o długości 120 cm 
(który można skrócić) . 

     Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
52. Pakiet 72 . Czy zamawiający dopuści w pozycji 6 i 7 zastawki o dostępnych ciśnieniach 

niskie 5-50 mm H2O i średnie 51-110 mm H2O. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
53. Pakiet 72. Czy zamawiający dopuści w pozycji 6 i 7 zastawki z integralnym drenem 

obwodowym ? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
54. Pakiet 72. Czy zamawiający dopuści w pozycji 6 i 7 dren komorowy o długości 18 cm ?  
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
55. Pakiet 20 poz. 2, 3. Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości 

pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne 
zalecane przez producenta Videoprinterów/Drukarek? 

       Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza papier kompatybilny do urządzeń określonych w 
opisie przedmiotu zamówienia .  

56. Pakiet 20 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  elektrody j. u. do badań EKG dla 
dorosłych śr.  50mm z żelem stałym, podłoże z gąbki. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
57. Pakiet 20 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm?Pozostałe wymagania 

zgodnie z SIWZ. 
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
58. Pakiet 20 poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  elektrody j.u. do badań EKG dla dzieci, 

w rozmiarze 32x36mm z żelem stałym, podłoże z gąbki. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
59. Pakiet 20 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do EKG o pojemności 260 ml? 
     Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
60. Pakiet 22 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła  w rozmiarze 210x160 

cm? Pozostałe wymagania zgodni z SIWZ. 
     Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
61. Pakiet 22 poz. 9. Czy Zamawiający pisząc 1300 sztuk ma na myśli 1300 sztuk rolek o długości 

50m? 
      Odpowiedź : tak.  
62. Pakiet 22 poz. 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła nieprzemakalnego w 

rozmiarze 160x210 cm? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
63. Pakiet 39 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści papier  do defibrylatora ZOLL składanka w rozmiarze 

90mmx90mmx200kartek? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
64. Pakiet 39 poz. 1. W przypadku nie dopuszczenia papieru ZOLL w rozmiarze 

90mmx90mmx200kartek, prosimy o podanie dokładnego rozmiaru papieru? 
       Odpowiedź : jw.  
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65. Pakiet 39 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści papier  do drukarki defibrylatora LIFEPACK 12 o 
dokładnej szerokości 10,65cm? 

      Odpowiedź : Nie.  
66. Pakiet 39 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści papier  do aparatu EKG MARQUETTE 9402-021 

składanka w rozmiarze 210mmx280mmx300kartek? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
67. Pakiet 58 poz. 1,2. Czy Zamawiający wymaga oryginalnych elektrod do defibrylatora Lifepak12 

zgodnie z zaleceniami producenta defibrylatorów ? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza elektrody kompatybilne z defibrylatorem Lifepak 12  
68. Pakiet 58 poz. 1. Czy Zamawiający ma na myśli 40 niepodzielnych opakowań elektrod a’2 sztuki? 
      Odpowiedź : Tak.  
69. Pakiet 58 poz. 1,2. Czy Zamawiający ma na myśli 5 niepodzielnych opakowań elektrod a’2 sztuki? 
      Odpowiedź : Tak . 
70. Pakiet 58 poz. 1, 2. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek na wezwanie 

Zamawiającego z uwagi na ich bardzo wysoki koszt. 
       Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody  
71. Do Umowy. W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego 

przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. 
      Odpowiedź : Tak, zaopatrzenie@szpitalzachodni.pl 
72. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 84 pozycja 1 linii do pompy Amika z 

łącznikiem do zgłębników typu ENFit bez EN lock? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
73. Pakiet 2, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści sondę do karmienia dostępną w rozmiarach CH 4, 

5, 6, 8, 10? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
74. Pakiet 2, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny dostępny w rozmiarach CH 18 – 

CH 32 (co 2)? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
75. Pakiet 2, pozycja 7. Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z kartonowym uchwytem 

dopasowującym się do twarzy, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, z instrukcją użycia 
w języku polskim wewnątrz opakowania jednostkowego? 

        Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
76. Pakiet 3, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemanna dostępny w rozmiarze CH 8 – 

CH 24 (co 2)? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
77. Pakiet 3, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści cewnik Nalatona dostępny w rozmiarze CH 6 – CH 

24 (co 2)? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
78. Pakiet 3, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści standardowy cewnik Foley’a 100% silikon, o 

gładkiej powierzchni zewnętrznej? 
       W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
79. Pakiet 4, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu, dostępną w   

rozmiarach 3,5 – 6,0 (co 0,5)? 
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
80. Pakiet 10, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu z 

mieszkiem o pojemności 400ml? 
     Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
81. Pakiet 10, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu z 

mieszkiem o pojemności 250ml, z jednym drenem typu Redon? 
     W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 
     Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
 
82. Pakiet 10, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem bez kanki? 
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      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
83. Pakiet 20, pozycje 4 – 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za op. a’50 szt. z   

przeliczeniem ilości? 
      Odpowiedź : Tak.  
84. Pakiet 20, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 55mm? 
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
85. Pakiet 20, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm? 
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
86. Pakiet 22, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy? 
      Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .  
87.Pakiet 22, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej 

podfoliowanej na całej powierzchni o gramaturze 30g/m2 w rozmiarze L? 
     Odpowiedź : Nie.  
88. Pakiet 22, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS? 
      Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
89. Pakiet 22, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe 

a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
       Odpowiedź : Tak.  
90. Pakiet 22, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm? 
      Odpowiedź : Tak.  
91. Pakiet 22, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce celulozowe 2 warstwowe? 
     Odpowiedź : Tak.  
92. Pakiet 22, pozycja 9. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakiej długości ma być rola 

prześcieradła papierowego? 
      Odpowiedź : 50 cm . 
93. Pakiet 22, pozycja 9.Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o długości 80m, z 

przeliczeniem ilości? 
      Odpowiedź: Tak.  
94. Pakiet 22, pozycja 9. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający pod pojęcie 

„szt” ma na myśli rolkę czy 1 odcinek podkłady papierowego. 
       Odpowiedź : Zamawiający ma na myśli rolkę.  
95. Pakiet 22, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe 

a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
       Odpowiedź : Tak.  
96. Pakiet 26, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i 

utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert. 

       Odpowiedź : Nie.  
97. Pakiet 28, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i 

utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert. 

       Odpowiedź : Nie.  
98. Pakiet 31, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści strzykawki L-L o pojemności 3ml? 
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
99. Pakiet 31, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i 

utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, 
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert. 

      Odpowiedź : pozostają zapisy SIWZ .  
100. Pakiet 38, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opaski o długości ok. 25cm? 
        Odpowiedź : Nie.  
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101. Pakiet 38, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści opaski o długości ok. 17,5cm? 
       Odpowiedź : Tak.  
102. Pakiet 39, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o szerokości 100mm? 
       Odpowiedź : Tak.  
103. Pakiet 39, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści papier w bloku o wymiarach 210 x 280 x 300? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
104. Pakiet 56, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką 

antyzwrotną w worku zamiast w łączniku do cewnika, bez przezroczystego okienka podglądu? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
105. Pakiet 56, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu z komorą 

skalowaną co 1ml w zakresie 3ml – 40ml? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
106. Pakiet 66, pozycja 1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co 

umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
       Odpowiedź : Nie.  
107. Pakiet 66, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do zębów z 2 otworami ssącymi 

oraz prostą gąbką na górnej powierzchni? 
       Odpowiedź : Nie.  
108. Pakiet 66, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki pakowane a’50sztuk, z 

przeliczeniem zamawianej ilości? 
       Odpowiedź : Tak.  
109. Pakiet 80, pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co 

umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
110. Pakiet 91, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę o średnicy 8cm? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
111. Pakiet 110. Poz. 1 . Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł (elektrod) termoablacji 

w technologii ablacji prądem w częstotliwości radiowej-RF, lub wydzieli ich część w oddzielny 
pakiet. Elektrody o długości całkowitej 10 – 30 cm, długości końcówki aktywnej 0,5 – 4,0cm, 
które umożliwiają wykonanie ablacji z pojedynczego wkłucia od 0,7 x 0,7 cm do 4,0 x 5,1 cm 
celem uzyskania znaczącej redukcji kosztów w porównaniu do technologii alternatywnych .  

        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
112. Pakiet 29,  pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej  maski krtaniowej firmy       

AMBU o  następujących parametrach: 
   - maska krtaniowa jednorazowego użytku z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania  

mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przygryzienia poprzez dowolne oddalenie 
drenu  od   zębów pacjenta oraz  z możliwością   tymczasowego zamocowania drenu w uchwycie 
znajdującym się w  pobliżu łącznika. 

    - rurka maski wygięta (kąt około 90 stopni)  zgodnie z budową anatomiczną gardła 
    - zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej: 16 FR  dla 

rozmiarów 3,4,5,6;  
   10 FR dla rozmiarów 2 i 2.5; 8 FR dla rozmiaru 1.5 oraz 6 FR dla rozmiaru 1. 
  - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet powietrzny  
   -  możliwość wentylacji wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych o wartości do 

40 cm H2O 
   -  możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej z użyciem  
   elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchoskopii 
   -  znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce 
  - znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na  
   kopule maski  
  -  zintegrowane usztywnienie/bloker zgryzu  zapobiegające przed  niedrożnością spowodowaną 

zagryzieniem rurki 
- informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na 

baloniku kontrolnym 



12 
 

- rozmiary: 1 (waga pacjenta poniżej 5kg), 1.5 (waga pacjenta 5-10kg), 2 (waga pacjenta 10-20kg), 
2.5 waga   pacjenta (20-30 kg) (3 (waga pacjenta 30-50kg); 4 (waga pacjenta 50-70kg);  5 (waga 
pacjenta 70-100kg),  

   6 (waga pacjenta powyżej 100kg) 
 -  wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów 
 -  opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji  rozmiaru  
     Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  

113. Pakiet 79. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 2 i stworzenie osobnego pakietu na 
elektrody igłowe i przewód do ich podłączenia do aparatu. 

       Odpowiedź : zamawiający nie wyraża zgody .  
114. Pakiet 79 Pozycja nr 3 w pakiecie nie jest produktem związanym z badaniami EMG i 

uniemożliwia złożenie ofert na w/w asortyment. 
       Odpowiedź : jw.  
115. Pakiet nr 24, poz. 1 i 8. Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

       Odpowiedź : Nie.  
116. Pakiet nr 24, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE, z samodomykającym 

się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z 2 paskami radiocieniującymi, 
w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach: 

 
Rozmiar ( 
GAUGE) 

Rozmiar w 
mm 

Przepływ w 
ml/min 

14 G 2,2 x 45 343 

16 G 1,7 x 45 196 

17 G 1,5 x 45 128 

18 G 1,3 x 45 

1,3 x 33 

90 

103 

20 G 1,1 x 33 

1,1 x 25 

61 

65 

22 G 0,9 x 25 36 

   
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

117. Pakiet nr 24, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści  korki pakowanie a 100 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? 

       Odpowiedź : Tak.  
118. Pakiet nr 24, poz. 7. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika trójdrożnego z osobno 

dołączonym przedłużaczem o długości 150 cm. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
119. Pakiet nr 25, poz. 1. Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych 

wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące 
zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, 
w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do 
podawania dożylnego, które charakteryzują się komorą kroplową o długości 62 mm (część 
przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła 
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biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły 
biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-
papier, sterylny. Długość drenu 150cm. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
120. Pakiet nr 25, poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających 

wprowadzenie igły biorczej do butelek? 
       Odpowiedź : zamawiający dopuszcza.  
121. Pakiet nr 25, poz. 1-3.Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z przyrządami? 

Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 
cenowych. 

       Odpowiedź : Nie.  
122. Pakiet nr 25, poz. 4. Zwracam się z prośba o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów 

infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 ml/min.  
• Długość drenu 180 cm. 
• Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.  
• Możliwość obsługi jedną ręką.  
• Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. 
• Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.  
• Zakończenie dreny luer lock. 
• Nie zawiera lateksu  i PHT, DEHP.  
• Sterylizowany tlenkiem etylenu. 
• Jednokrotnego użytku. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

123. Pakiet nr 25, poz. 5-6. Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z przedłużaczami? 
Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych 
i cenowych. 

       Odpowiedź : Nie.  
124. Pakiet nr 25, poz. 5-6. Czy Zamawiający dopuści  przedłużacze pakowane a’25 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? 
       Odpowiedź : Tak.  
125.Pakiet nr 26, poz. 1. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu 

jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły. Oferowane przez nas 
igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać 
kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów 
igieł. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu 100 szt.  

       Odpowiedź : Nie.  
126. Pakiet nr 26, poz. 4. Proszę o wyłączenie z tej pozycji nakłuwaczy w rozmiarze 30Gx1,2 mm. 
       Odpowiedź : Nie. 
127. Pakiet nr 26, poz. 4. Proszę o dopuszczenie z tej pozycji nakłuwaczy-nozyków w rozmiarze 

0,8x2,0 mm, zamiast 30Gx1,2 mm. 
       Odpowiedź : Nie. 
128. Pakiet nr 30, poz. 1-2. Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

       Odpowiedź : Nie. 
129. Pakiet nr 31, poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki, gdzie cylinder wykonany z 

polipropylenu, tłok z polietylenu? 
       Odpowiedź : Nie. 
130. Pakiet nr 31, poz. 1. Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,1 ml. 
        Odpowiedź : Nie. 
131. Pakiet nr 31, poz. 2. Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,2 ml. 
       Odpowiedź : Nie. 
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132. Pakiet nr 31, poz. 3-4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’50 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? 

       Odpowiedź : Tak.  
133. Pakiet 77, poz. 1: czy Zamawiający dopuści protezę kości czaszki dł. 134cm, szer. 110mm, 

krzywizna 24mm? 
       Odpowiedź : Tak.  
134. Pakiet 90: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do kraniotomii, sterylnego, 

o składzie i parametrach:  
 serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu wykonanego z włókniny poli-

propylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 56g/m2, roz-
miar 200x410cm, posiadającą otwór 20x25cm wypełniony folią chirurgiczną, zabez-
pieczony wokół absorbcyjnym materiałem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego, 
charakteryzującego się bardzo wysoka chłonnością, o gramaturze min. 106g/m2 i nie-
przemakalnością serwety w strefie krytycznej (warstwy wzmocnionej) na poziomie 
min. 900cm H2O. Dodatkowo warstwa chłonna tworzy wyprofilowany kołnierz odpro-
wadzający płyny z pola operacyjnego do worka. Serweta dodatkowo posiada taśmę kle-
jącą w odcinku piersiowym umożliwiającą stabilizację pacjenta. Worek ze sztywnikiem 
na zewnętrznym brzegu w rozm. 50cm x 70cm z możliwością odprowadzenia płynów. 
Folia chirurgiczna zintegrowana z serwetą główną. Wszystkie elementy obłożenia i za-
stosowana folia chirurgiczna o wysokim stopniu adhezyjności. Folia chirurgiczna o gru-
bości min. 0,025m i przepuszczalności ~400gms/m2/24 hrs.  

 4 serwety wykonane z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 73g/m2 i nieprze-
makalności min. 900cm H2O i wymiarach 50x60cm z taśmą klejącą o szerokości 5cm 
na dłuższym boku serwety, tj. długości 60cm,  

 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 90x150cm pokryta z jednej strony 
(górnej) materiałem chłonnym wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 
min. 56g/m2 z przylepcem w części centralnej,   

 jednokomorowa foliowa kieszeń przylepna w rozm. 35x21cm z taśmą klejącą,  
 dwukomorowa foliowa kieszeń przylepna 2x21x35cm z taśmą klejącą,  
 pojemnik plastikowy 250ml (7cm x 5cm) z podziałką, niebieski, 
 3 x tupfer 50x50cm do dezynfekcji umieszczony w pojemniku plastikowym 250ml z 

podziałką (zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego), 
 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 200x150cm, o gramaturze min. 

56g/m2, z laminatu dwuwarstwowego z przylepcem w części centralnej? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ  
135. Pakiet 91, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm z otworem o  średnicy 

8cm? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
136. Pakiet 91, poz. 3: czy Zamawiający dopuści serwetę 90x75cm z przylepcem? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
137. Pakiet 92: czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90 cm, wkład 

chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe wiązanir płynu w rdzeniu, redukuje 
zapach. Chłonność min. 800 ml.. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 
min. 12g/m². Część spodnia z folii o gramaturze min. 14g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem 
o gramaturze min. 71g/m²? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
138. Pakiet 104: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 PODKŁAD SENI SOFT BASIC 90X60CM 1,0000 OP 
 FARTUCH CHIRURGICZNY ROZMIAR L, WYKONANY Z 

WYSOKO PRZEWIEWNEJ HYDROFOBOWEJ WŁÓKNINY 
TYPU SMS DOBRZE ODDYCHAJĄCEJ, RĘKAWY ZAKOŃ-
CZONE MANKIETAMI Z DZIANINY, PRZY SZYI ZAPIĘCIE 

1,0000 OP 
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NA RZEP. WŁÓKNINA MIN. 35G/M2, ODPORNOŚĆ NA PE-
NETRACJĘ PŁYNÓW MIN. 36 CM H2O 

 FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY ROZMIAR L, 
WYKONANY Z WYSOKO PRZEWIEWNEJ HYDROFOBO-
WEJ WŁÓKNINY TYPU SMS DOBRZE ODDYCHAJĄCEJ, Z 
WSTAWKAMI NIEPRZEMAKALNYMI W CZĘŚCI KRYTYCZ-
NEJ – PRZÓD I RĘKAWY POWYŻEJ ŁOKCIA, RĘKAWY ZA-
KOŃCZONE MANKIETAMI Z DZIANINY, PRZY SZYI ZAPIĘ-
CIE NA RZEP. WŁÓKNINA O GRAMATURZE MIN. 73G/M2 
W OBSZARZE KRYTYCZNYM I POZA OBSZAREM KRY-
TYCZNYM MIN. 35G/M2, ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ 
PŁYNÓW W OBSZARZE KRYTYCZNYM MIN. 140 CM H2O 

1,0000 OP 

 SKALPEL CHIRURGICZNY NR11 1,0000 SZ 

 KOMPRES Z GAZY 13N 7,5X7,5CM 8W 100,0000 SZ 
 SZPATUŁKA DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO 

14CM 1,0000 SZ 

 KLESZCZYKI METALOWE ROCHESTER PEAN 14CM PRO-
STE 1,0000 SZ 

 IGŁA INIEKCYJNA 22G X 1 I 1/4 (0,7X30MM) 1,0000 SZ 
 SERWETA Z LAMINATU DWUWARSTWOWEGO O GRAMM 

MIN. 56G/M2 150X150CM, CHŁONNA NA CAŁEJ PO-
WIERZCHNI, NIEPRZEMAKALNOŚĆ MIN. 200CM H2O 

1,0000 SZ 

 OSŁONA FOLIOWA NA SPRZĘT OKRĄGŁA 112X56CM Z 
GUMKĄ BIAŁĄ 1,0000 SZ 

 OSŁONA FOLIOWA NA SPRZĘT PROSTOKĄTNA 
102X91CM Z GUMKĄ 1,0000 SZ 

 POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG 500ML NIEBIESKI 1,0000 SZ 
 POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG TYP NA KABLE 2500ML 

SKALA MANKIET NIEBIESKI 1,0000 SZ 

 POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG 1000ML TRANSPA-
RENTNY 1,0000 SZ 

 SERWETA LAMINATU DWUWARSTWOWEGO O GRAM 
MIN. 56G/M2 330X235CM 2 OTWORY 12CM OTOCZONE 
PRZYLEPCEM ORAZ  WARSTWĄ CHŁONNĄ 3 
WATSRTWOWA WISKOZA+PES+FOLIA PE 120X80CM O 
GRAM MIN. 105G/M2 I CHŁONNOŚCI MIN. 600% ORAZ  PA-
NELEM FOLIOWYM 

1,0000 SZ 

 SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM 1,0000 SZ 
 STRZYKAWKA PLAST 3CZ 5ML LL  1,0000 SZ 
 STRZYKAWKA PLAST 3CZ 3ML LL  1,0000 SZ 
 STRZYKAWKA PLAST 3CZ 10ML LL  5,0000 SZ 

 STRZYKAWKA PLAST 3CZ 20ML LL  3,0000 SZ 
 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
 
Dotyczy zapisów umowy: 
139.  Par. 7 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem 

“zwłoki”? 
         Odpowiedź : Tak.  
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140. Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny netto 
niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy? 

        Odpowiedź : Nie.  
141. Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny netto 

niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w 
§ 9 ust 3 niniejszej umowy? 

        Odpowiedź:  Nie.  
142. Pakiet 22, poz.4-6,9-12. Prosimy o wydzielenie poz. 4-6,9-12 do osobnego pakietu, gdyż 

takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na 
złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród 
najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi. 

        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
143. Pakiet 22, poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
144. Pakiet 22, poz.4. Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
145. Pakiet 22, poz.4. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy o wymiarach 112 cm x 

140 cm? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
146. Pakiet 22, poz.4. Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem 

zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem? 
       Odpowiedź : zamawiający dopuszcza.  
147. Pakiet 22, poz.5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

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

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
148. Pakiet 22 poz.9. Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, 

co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
149. Pakiet 22 , poz.9. Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   
        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
150. Pakiet 22 , poz.9. Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, 

co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
151. Pakiet 22 , poz.9. Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda 

posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa 
producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po 
wyjęciu z kartonu zbiorczego? 

      Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 
152. Pakiet 22 , poz.9. Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, 

każda rolka w oddzielną folię? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza . 
153. Pakiet 22 , poz.9. Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu 

zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 
100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada 
udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie 
celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do 
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produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, 
bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 
154. Pakiet 22 , poz.9. Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany 

dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 
155. Pakiet 22 , poz.9. Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą 

niż 17 gr/m2? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 
156. Pakiet 22 , poz.9. Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol 

CE? 
      Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 
142. Pakiet 22 , poz.9. Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 

135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 
60 cm.? 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 
157. Pakiet 22 , poz.9. Czy zamawiający doppuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 
        Odpowiedź  : Nie.  
158. Pakiet 22 , poz.9. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, 

perforacja co 34 cm? 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 
159. Pakiet 22 , poz.9. Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 
160. Pakiet 22, poz.12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

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

       Odpowiedź : Tak.  
161. Pakiet 23, poz.1,3. Prosimy o wydzielenie poz.1,3 do osobnego pakietu, gdyż takie 

rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród 
najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
162. Pakiet 23, poz.1. Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z 

włókniny o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: 
średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po 
rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? 

      Odpowiedź : Pozostaja zapisy SIWZ . 
163. Pakiet 23, poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

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

       Odpowiedź : Tak.  
164. Pakiet 23, poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe  50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań. 

       Odpowiedź : Tak. 
165. Pakiet 23, poz. 3. Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-

EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ 
166. Pakiet 23, poz. 3. Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 
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        Odpowiedź : zamawiający dopuszcza.  
167. Pakiet 24, poz.4. Prosimy o wydzielenie poz.4 do osobnego pakietu, gdyż takie 

rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród 
najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi. 

      Odpowiedź: Nie.  
168. Pakiet 24, poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

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

        Odpowiedź: Tak.  
169. Pakiet 25, poz.1-2. Prosimy o wydzielenie poz.1-2 do osobnego pakietu, gdyż takie 

rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród 
najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi. 

        Odpowiedź: Nie.  
170. Pakiet 25, poz.1. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze 
wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską 
klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, 
wielkość komory ok.. 5,5 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? 

        Odpowiedź: Pozostaja zapisy SIWZ . 
171. Pakiet 25, poz.1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych 

bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym? 
       Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ . 
172. Pakiet 25, poz.1. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej 

bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz 
jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu 
indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne 
przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 

      Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ . 
173. Pakiet 25, poz.1,2. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki 

chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent 
dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie? 
Zarówno karta charakterystyki jak i oświadczenie jest wystawiane przez producenta, więc 
w przypadku potwierdzenia braku zawartości ftalanów w danym asortymencie  
oświadczenie jest dokumentem wystarczającym, natomiast karta charakterystyki zawiera 
wszystkie szczegółowe dane o składzie chemicznym asortymentu, którego Zamawiający 
nie wymaga. 

      Odpowiedź: Nie.  
174. Pakiet 25, poz.2. Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów 

typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml 
+/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego 
ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, 
przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części 
przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na 
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dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, 
sterylizowany tlenkiem etylenu? 

       Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ . 
175. Pakiet 25, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej 

bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz 
jego cechy użytkowe. 

       Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ .  
176. Pakiet 30, poz.4. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycje 4 z pakietu 30. Podział 

pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży ograniczona liczba 
firm, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości 
rynkowej. 

       Odpowiedź : Nie.  
177. Pakiet 30, poz.4. Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml- skala mała co 

1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą 
usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , 
jednostronną,  czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, 
niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z 
polipropylenu? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
178. Pakiet 38, poz.1. Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o 

długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 
zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane 
po 100 szt, dostępne w kolorze białym? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
179. Pakiet 38, poz.2. Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 

170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów 
regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, 
dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim? 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
180. Pakiet 38, poz.1,2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

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

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
181. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o przestrzeni 

martwej 53 ml?  
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
182. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o masie 9.5g? 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
183. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny 

nos) dla pacjentów na własnym oddechu, jednomembranowy, do rurek tracheotomijnych, z 
wkładek wykonanym z pianki z samo domykającym portem do podawania tlenu i odsysania, dla 
objętości oddechowej powyżej 25 ml, waga 4,5g, skuteczność nawilżenia 27,4 mg, przestrzeń 
martwa 8 ml, z drenem min 200 cm? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
184. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do 

osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert 
przetargowych? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 



20 
 

185. Dotyczy Pakietu nr 43 poz.  1-2. Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany w 
całości z PE, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
186. Dotyczy Pakietu nr 43 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rozciągalną do 180 

cm rurą do worka, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
187. Dotyczy Pakietu nr 43 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z trójnikiem Y bez 

portów? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
188. Dotyczy Pakietu nr 43 poz. 1-3. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co 

umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
189. Dot. pakietu 83. Czy zamawiający dopuści do postepowania wysokiej klasy systemy zamknięte 

do odsysania o długości 56 cm dla rurek intubacyjnych oraz 36 cm dla rurek tracheostomijnych 
oraz sterylny adapter typu Y do bronchoskopii kompatybilny  z zamkniętymi systemami do 
odsysania z portem do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony 
nasadką uszczelniającą na zawieszce oraz obrotowym łącznikiem do podłączenia rurki. Możliwość 
stosowania oferowanego łącznika przez 72 godziny . 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
190. Dot. opisu przedmiotu zamówienia pakiet 87: Czy Zamawiający w pakiecie 87 oczekuje trwałego 

oznaczenia oferowanych elektrod - na tulejce stabilizującej elektrodę na optyce - numerem 
katalogowym a w przypadku pozycji 1-4 również trwałą informacją o środowisku pracy tj. 
0,9%NaCl a w przypadku pozycji 1 również informacją o kompatybilnej optyce? 

        Odpowiedź : Tak.  
191. Dot. opisu przedmiotu zamówienia pakiet 87: Czy Zamawiający z uwagi na zaawansowany system 

resekcji bipolarnej resektoskopami firmy Olympus polegający na bezpiecznym procesie 
wzbudzania plazmy sodowej na powierzchni elektrod pętlowych (pozycja 1-2 w pakiecie 87) 
wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta elektroresektora bipolarnego Olympus 
potwierdzającego kompatybilność oferowanych elektrod resekcyjnych z systemem do resekcji 
bipolarnej składającego się z resektoskopu bipolarnego Olympus i dedykowanej diatermii 
Olympus? Mając na uwadze bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów uprzejmie prosimy o 
przychylenie się do naszej prośby. 

       Odpowiedź : Tak.  
192. Dot. opisu przedmiotu zamówienia 107: Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wydzielił z 

pakietu nr 107 pozycje 6  utworzył nowy pakiet, natomiast w przypadku pozostałych pozycji (t.j.  
1, 2, 3, 4, 5 ) prosimy aby Zamawiający dopuścił rozwiązanie równoważne o parametrach 
opisanych poniżej. Wykonawca na czas trwania umowy użyczy bezpłatnie generator 
elektrochirurgiczny kompatybilny z oferowanymi narzędziami.  

W pozycji nr 1 prosimy o 
dopuszczenie następującego 
rozwiązania równoważnego 

Laparoskopowe narzędzie jednorazowego użytku do zamykania 
naczyń, długość 35 cm, średnica max. 5,5 mm. Aktywacja narzędzia 
za pomocą wbudowanych w rękojeść przycisków lub włącznikiem 
nożnym. Ramię narzędzia obrotowe 360 st., zamykanie naczyń do 7 
mm włącznie, możliwość jednoczasowego cięcia i koagulacji. 
Oferowana ilość 24 szt. Kompatybilne z użyczanym bezpłatnie 
generatorem. 

W pozycji nr 2 prosimy o 
dopuszczenie następującego 
rozwiązania równoważnego 

Laparoskopowe narzędzie jednorazowego użytku do zamykania 
naczyń, długość 35 cm, średnica max. 5,5 mm. Aktywacja narzędzia 
za pomocą wbudowanych w rękojeść przycisków lub włącznikiem 
nożnym. Ramię narzędzia obrotowe 360 st., zamykanie naczyń do 7 
mm włącznie, możliwość jednoczasowego cięcia i koagulacji. 
Oferowana ilość 12 szt. Kompatybilne z użyczanym bezpłatnie 
generatorem. 
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W pozycji nr 3 prosimy o 
dopuszczenie następującego 
rozwiązania równoważnego 

Narzędzie do operacji otwartych, jednorazowego użytku do 
zamykania naczyń, długość 20 cm, średnica 9,7 mm. Aktywacja 
narzędzia za pomocą wbudowanych w rękojeść przycisków lub 
włącznikiem nożnym. Ramię narzędzia obrotowe 360 st. Zamykanie 
naczyń do 7 mm włącznie, możliwość jednoczasowego cięcia i 
koagulacji. Oferowana ilość 50szt. Kompatybilne z użyczanym 
bezpłatnie generatorem. 
 
 

W pozycji nr 4 prosimy o 
dopuszczenie następującego 
rozwiązania równoważnego 

Narzędzie do operacji klasycznych, jednorazowego użytku do 
zamykania naczyń, długość 20 cm, średnica 9,7 mm. Aktywacja 
narzędzia za pomocą wbudowanych w rękojeść przycisków lub 
włącznikiem nożnym. Ramię narzędzia obrotowe 360 st. Zamykanie 
naczyń do 7 mm włącznie, możliwość jednoczasowego cięcia i 
koagulacji. Oferowana ilość 20szt. Kompatybilne z użyczanym 
bezpłatnie generatorem. 

W pozycji nr 5 prosimy o 
dopuszczenie następującego 
rozwiązania równoważnego 

Laparoskopowe narzędzie jednorazowego użytku do zamykania 
naczyń, długość 35 cm, średnica max. 5,5 mm. Aktywacja narzędzia 
za pomocą wbudowanych w rękojeść przycisków lub włącznikiem 
nożnym. Ramię narzędzia obrotowe 360 st. Zamykanie naczyń do 7 
mm włącznie, możliwość jednoczasowego cięcia i koagulacji. 
Oferowana ilość 30 szt. Kompatybilne z użyczanym bezpłatnie 
generatorem. 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
 
193. Dot. zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1 akapit 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na   

zmniejszenie wysokości podanej kary do 5% ? 
          Odpowiedź : Nie.  
194. Dot. zapisów SIWZ i formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ: Prosimy o podanie informacji 

czy formularz ofertowy załącznik nr 1 ma być składany na każdy pakiet osobno? 
          Odpowiedź : Może być złożony osobno na każdy pakiet lub można powielić pkt A i 

wpisać kolejno ceny za poszczególne pakiety.  
195. Dot. zapisów SIWZ i formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ: Prosimy o podanie informacji 

czy w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka pakietów to formularz oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ) ma zostać złożony jeden niezależnie od ilości zadań w których 
Wykonawca składa ofertę oraz czy cenę (pk. 1A w formularzu) Wykonawca podaję w sumie na 
pakiety na które składa ofertę, czy wyszczególnia wartość oferty na każdy pakiet osobno? 

         Odpowiedź : jw.  
196. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 105. Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 do 

osobnego pakietu np. nr 105a lub umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje z ww. 
pakietu. Wydzielenie pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę, co przyczyni się do zachowania 
zasad konkurencyjności oraz pozwoli Zmawiającemu uzyskać korzystniejsze cenowo oferty. 

       Odpowiedź : Nie.  
197. Dot. Pakietu nr 112. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć 

ofertę na ustnik jednorazowy z opaską mocującą średnica otworu wew. 21x26mm, duże otwory 
boczne, w przeliczeniu na sztuki. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ, przeliczenie zamawiający dopuszcza.  
198. Czy Zamawiający w pakiecie 72  zestawy do drenażu w pozycji 1 dopuści : drenaż komorowy 

zewnętrzny komplet z torbą o pojemności 600 ml ze skalą ciśnienia 360 mm H2O (dwuskalowy). 
Hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą plastikową torbę  Dren 
komorowy, ze sztyletem, o długości 290 mm średnica wewnętrzna 1.5mm, zewnętrzna 3.0mm 
zamknięty na końcu z perforowanymi otworami na długości 23mm. W komplecie mandryn o 
średnicy  3mm i długości 160mm zakrzywiony? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
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199. Czy Zamawiający w pakiecie 72  zestawy do drenażu w pozycji 2 dopuści:  drenaż 
lędźwiowy zewnętrzny komplet z torbą o pojemności 600 ml ze skalą ciśnienia 360 mm H2O 
(dwuskalowy). Hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą plastikową torbę. 
Dren lędźwiowy 600 mm o średnicy wewnętrznej 0.76mm zewnętrznej 1.6mm perforacje końcu 
drenu o długości 23mm dren ze znacznikami głębokości na długościach 11,16,21,26 cm. W 
zestawie igła Tuohy 14 G o długości 9cm, Luer-Lock oraz element do podszycia. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
200. Czy Zamawiający w pakiecie  72 w pozycji 4 i 5 dopuści: dren obwodowy, otrzewnowy 

długości 110 cm- średnica wewnętrzna 1,1 mm oraz łącznik prosty tytanowy o długości 11,5mm? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
201. Czy Zamawiający w pakiecie 72 w pozycji 6 i 7 zastawka przepływowa, dopuści:  zastawkę 

typ Hakim o trzech ciśnieniach otwarcia niskim, średnim i wysokim  z oddzielnie pakowanym 
drenem komorowym o długości 23cm i  drenem obwodowym o długości 110 cm z możliwością 
podłączenia antysyfonu?  

      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
       Pytania dot. przedmiotu Zamówienia: 
202. Dot. pakietu 21. Czy w pakiecie 21 Zamawiający wymaga aby maski tlenowe były całkowicie 

pozbawione ftalanów oraz elementów metalowych co zapewni bezpieczeństwo oraz możliwość 
użytkowania w środowisku rezonansu magnetycznego? 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
203. Dot. pakietu 66 pozycji 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 szczoteczkę do 

zębów z odsysaniem, zastawką manualną do regulacji siły odsysania, z wąską i długą częścią 
roboczą oraz wyprofilowaną częścią czyszczącą co zwiększa skuteczność pielęgnacji jamy ustnej. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
204. Dot. pakietu 66 pozycji 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 zestawu do 24 

godzinnej toalety jamy ustnej składającej się z 3 osobnych opakowań. 1 opakowanie z szczoteczką 
do zębów z odsysaniem z zastawką manualną do regulacji siły odsysania i aplikatorem w postaci 
gąbki, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania j. ustnej z 0,12% 
roztworem chlorheksydyny. Dwa kolejne opakowania każde składające się z aplikatora 
czyszcząco-ssącego do pielęgnacji jamy ustnej z 1 opakowanie z bezalkoholowym, 
antyseptycznym płynem do płukania j. ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny. Każde z 
opakowań posiada pojemniczek do roztworu chlorheksydyny. Zestaw posiada możliwość 
powieszenia na plastikowej zawieszce sugerującej kolejność stosowania. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
 
Pytania dotyczące wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ 
205. Dotyczy: par. 1 ust. 3. Prosimy o zmianę treści ww. zapisu na następujący:  
        Przewidziane ilości asortymentu są maksymalne, a Zamawiający może zakupić do 20% mniej i 

Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu. 
        Odpowiedź : Ze względu na specyfikę pracy szpitala zamawiający nie wyraża zgody .  
       
 Pakiet 24  
206. Poz. 1 . Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do nakłuć, tak jak obecnie stosowane, w 

rzom.25Gx25mm (zamiast 0,6x19mm) oraz 0,7 x 64-65mm (zamiast 0,7x60mm), jak obecnie 
stosowane przez Zamawiającego, reszta zgodnie z SIWZ. 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
207. Poz. 2.  Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje kaniuli posiadającej, tak jak obecnie 

stosowane, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej 
w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po 
wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary)? 

        Odpowiedż : Pozostaja zapisy SIWZ .  
208. Poz. 2 . Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy  kaniule, tak jak obecnie stosowane, mają   

posiadać zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia? 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
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209. Poz. 2 .  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek 
i położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U.  2011 
nr 174 poz. 1039  z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia  w trakcie 
obowiązywania umowy min. 2 kursów dokształcających o różnej tematyce związanej z  bezpieczną 
kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym,  
zarejestrowanych  w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia 
kształcenia? 

       Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga . 
210. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana kaniula: 

z FEP, czy z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE tak jak obecnie stosowana? 
       Odpowiedź : PTFE . 
211. Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 

kaniuli do dostępu naczyniowego z zatrzaskiem typu Flow Switch z systemem mocowania z 
okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór 
Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 piankowymi  podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z dodatkowym 
piankowym paskiem do prowadzenia linii? 

        Odpowiedź : Tak.  
212. Poz. 4 . Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków uniwersalnych pakowanych po 100szt,  

spełniających pozostałe wymogi siwz 
        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
213. poz. 5, 6. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli kranik wyposażony, tak jak 

obecnie stosowane, w trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę umożliwiająca 
wizualizację przepływu i ułatwiającą użytkowanie ww. produktu oraz optyczny i wyczuwalny 
identyfikator pozycji otwarty/zamknięty? 

        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
214. poz. 5, 6. Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki trójdrożne, tak jak obecnie stosowane, mają 

posiadać obudowę wykonaną z poliwęglanu czyli materiału pozwalającego na bezpieczną podaż 
tłuszczy i chemioterapeutyków? 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
215. Poz. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego j.u. 

sterylna w rozmiarach G 22, 24, 25, 27 x 90mm; G 22 x 130 mm, G 22 x180mm, G 25x119 mm, 
G 27 x 103 mm Point z prowadnicą, cienkościenna, o szybkim wypływie, przezroczysta, 
rowkowana końcówka, oznaczona kolorem do identyfikacji rozmiaru, opakowanie typu TYVEK 

      Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
 
Pakiet 25 
216. Poz.1 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z długą 

elastyczną komorą kroplową o długości min 55 mm (część przezroczysta), , całość wolna od 
ftalanów – potwierdzone oświadczeniem producenta (brak informacji na opakowaniu) z zaciskiem 
rolkowym z miejscem na podwieszenie drenu, bez miejsca na kolec oraz nazwy producenta 
umieszczonej bezpośrednio na przyrządzie. Pragniemy nadmienić, że podczas pracy zgodnej z pkt. 
6.6 Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego powszechnie używanych leków („Roztwór 
należy podawać z zastosowaniem jałowego zestawu do infuzji, stosując się do zasad aseptyki”) nie 
jest zasadne posiadanie miejsca na podwieszenie kolca, ponieważ każdy lek powinien być toczony 
przez jałowe zestawy.  

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
217. Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi bez filtra 

odpowietrzeniowego oraz nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na przyrządzie, całość 
wolna od ftalanów – potwierdzone oświadczeniem producenta (brak informacji na opakowaniu) 

         Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
218. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu infuzyjnego z precyzyjnym regulatorem 

przepływu z możliwością regulacji prędkości przepływu w zakresie:  1 zakres 5-250  ml/h 10 %, 
5   -200 ml  - 40 %, z portem do dodatkowych dostrzyknięć.  

         Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
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219. Poz. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów 
i leków z opakowań zbiorczych z filtrem 0,2 mikrona z korkiem portu domykanym ręcznie, bez 
zastawki.  

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
220. Poz. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów 

i leków z butelek i fiolek z kolcem o średnicy min. 4,4 mm i długości kolca ok. 20 mm.  
         Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
221. Poz.10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych bez 

zastawki na końcu drenu oraz miejsc, z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym zgodnym z 
normą ISO 8536-4:2013- Zestawy jednorazowego użytku do infuzji, do podawania 
grawitacyjnego, który podczas pracy zgodnej z pkt. 6.6 Karty Charakterystyki Produktu 
Leczniczego powszechnie używanych leków („Roztwór należy podawać z zastosowaniem 
jałowego zestawu do infuzji, stosując się do zasad aseptyki”), nie dopuszcza do przedostania się 
powietrza do pacjenta, co wynika z różnicy ciśnień w układzie żylnym, a ciśnieniem 
hydrostatycznym płynu infuzyjnego. 

          Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
222. Poz. 7,11,12,13. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji, co pozwoli 

większej liczbie wykonawców na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 
          Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
Pakiet 28 
223. Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem, wykonanej z 

medycznego PVC, bez DEHP – parametr potwierdzony na pojedynczym opakowaniu, rozmiar 
rurki umieszczony na rurce intubacyjnej oraz na baloniku kontrolnym, w wymaganych rozmiarach.  

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
224. Poz. 3, 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z mankietem, 

wykonanej z medycznego PVC, bez DEHP – parametr potwierdzony na pojedynczym opakowaniu, 
spirala metalowa na całej dł. rurki, całkowicie wtopiona w ściankę rurki, rozmiar rurki umieszczony 
na rurce intubacyjnej oraz na baloniku kontrolnym, sterylna.  

       Dostępna w rozmiarach: 3,0 do 9,5 co pół.  
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
225. poz. 3, 4 . Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurka intubacyjna-zbrojona 

posiadała linię RTG od zakończenia spirali do końca rurki co umożliwi precyzyjną kontrolę 
głębokości wprowadzenia rurki w obrazie RTG.  

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
226. Poz. 5   
1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga prowadnic kształtowych bez DEHP – 

parametr potwierdzony na pojedynczym opakowaniu, w rozmiarach CH6 (2.0 mm), CH10 (3.3 
mm), CH12 (4.0 mm), CH14 (4.7 mm)?  

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
227. Poz. 1,3,4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowani czy wymaga aby rurki były wyposażone w 

kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15 mm  ułatwiające optymalny wybór rozmiaru cewnika do 
odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12? 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
228. poz. 1, 3, 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów 

podczas trudnej intubacji zakończenie rurki intubacyjnej wolnej od DEHP, powinno być 
zaprojektowane w sposób zapewniający szczelne przyleganie do prowadnicy lub fiberoskopu 
chroniąc tym samym przed przypadkowym uszkodzeniem struktur anatomicznych przy 
wprowadzaniu rurki intubacyjnej 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 30 
229. Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych o pojemności 20ml 

pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
        Odpowiedź : Tak.  
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230. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek wyposażonych jednostronną skalę 
pomiarową Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających 
zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1  dotycząca 
strzykawek nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp 
infuzyjnych obustronnej skali. 

      Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
231. Poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: 
Kaniuli bezpieczna firmy Becton Dickinson z samodomykającym się korkiem  portu do wstrzyknięć, 

min. 5  pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik z poliuretanu , 
wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia,  
zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej 
ostrze i światło  igły, Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład 
mechanizmu zabezpieczającego kaniulę,  Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne 
zabezpieczające przed utratą jałowości . Sterylizowana radiacyjnie (opcjonalenie) 

       0,9mm - 22G( niebieski )  dł. 25 mm , przepływ  min. 42 ml/min 
       1,1mm - 20G( różowy )  dł. 32 mm , przepływ  min. 67 ml/min 
       1,3mm - 18G( zielony )  dł. 32, przepływ  min. 103 ml/min 
       1,3mm - 18G( zielony )  dł. 45 mm , przepływ min.  103 ml/min 
       1,5mm - 17G( biały)  dł. 45 mm , przepływ  min. 133 ml/min 
       1,8mm – 16 G ( szary) dł. 45 mm, przepływ min. 236 ml/min 
       2,0 mm 14 G (pomarańczowy), przepływ min. 270 ml/min 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
232. Poz. 6. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty  opublikowanych   badan klinicznych lub 

laboratoryjnych (min. 3) potwierdzające zmniejszenie  ryzyka  wystąpienia zakrzepowego 
zapalenia żył związanego z materiałem z jakiego wykonany jest  cewnik oferowanych kaniul 

       Odpowiedź : pozostają zapisy SIWZ . 
233. poz. 6. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i 

położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U.  2011 
nr 174 poz. 1039  z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia  w trakcie 
obowiązywania umowy min. 2 kursów dokształcających o różnej tematyce związanej z  bezpieczną 
kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym,  
zarejestrowanych  w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia 
kształcenia? 

        Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga. 
Pakiet 31 
234. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy posiada Zamawiający na wyposażeniu 

szpitala. 
235. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dla pełnej kompatybilności i bezpieczeństwa,  

strzykawki mają być wpisane i wyświetlane w menu pompy? 
         Odpowiedź 234 i 235. Strzykawki będą wykorzystywane do pomp heparynowych , które są 

integralna częścią aparatów do hemodializ . 
236. Prosimy Zamawiający oczekuje, aby strzykawki były kompatybilne z lekami cytostatycznymi, 

przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, co potwierdza 
oświadczeniem producenta dołączone do oferty? 

        Odpowiedź :  Tak.  
237. Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 3ml, pakowanych w 

opakowania a’ 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
238. Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’ 125szt. 

z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
      Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
239. Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’ 120szt. 

z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
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240. Poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’ 60szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 32,33 
241. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek wymienionych w oryginalnej instrukcji 

obsługi oraz menu opisanych pomp, a nie wymienionych z nazwy w celu zachowania pełnej 
kompatybilności oferowanych strzykawek 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
Pakiet 35 
242. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby ostrza wykonane były ze stali 

węglowej- o podwyższonej twardości. Czy Zamawiający wymaga również ostrza nr 11 w wersji 
11P? 

        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 41. 
243. Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pooperacyjnych 3-drożnych Dufour 

wykonanych z półtwardego lateksu silikonowanego. Balon 80ml rozmiary 18-24CH 
       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
244. Poz. 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z 

cewnikiem pigtail, skalowany co 1cm, z linią pozycyjną , jednostronnie otwarty, z poliuretanu, z 
zamkiem od strony pęcherza kompatybilnym z zamkiem popychacza sterowalny, zmontowany 
fabrycznie, prowadnica z wewnętrznym mandrynem dł. 100cm,CH6,7,8 .Długość 26/28/30 cm. 

      Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
245. Poz. 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z 

cewnikiem pigtail do URS , skalowanych co 1cm, z linią pozycyjną, jednostronnie otwarty z 
poliuretanu z zamkiem od strony pęcherza kompatybilnym z zamkiem popychacza, prowadnica z 
wewnętrznym mandrynem dł.150cm , popychacz dł. minimum 80cm. CH 4,8. Długość 26-28-30 
cm. 

        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
246. Poz. 11. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby zestawy cewnik z 

popychaczem fabrycznie zmontowane, były połączone nawet po usunięciu prowadnicy? 
        Odpowiedź : Tak.  
247. Poz. 18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewnik typu pigtail tumorstent, bez otworów w 

części prostej odporny na ucisk Ch 7 oraz CH 8. W zestawie cewnik wykonany ze wzmocnionego 
materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan , prowadnica hydrofilna Terumo, sterowalny 
popychacz  

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
248. Poz. 29. Prosimy o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów zawierających cewnik 

100% silikon , sterowalny popychacz , prowadnicę hydrofilną Terumo . Cewniki do 12 miesięcy. 
Rozmiary 6 CH / 7CH  

      Odpowiedź : pozostają zapisy SIWZ . 
249. Poz. 27 oraz 28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyczków do ekstrakcji kamieni z 

moczowodu. 4 druty krzyżujące się skrętnie wykonane z wysokiej klasy nitinolu. Rozbieralna 
rękojeść umożliwiająca pracę jedną ręką. Widoczny w RTG. Rozmiar koszyka 15mm.W 
rozmiarach CH 3, CH 4. długość robocza 90 cm. Sterylny. Takie jak obecnie stosowane przez 
Zamawiającego 

        Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
250. Poz. 30.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawów do cystostomii, zawierający w składzie 

cewnik pigtail z poliuretanu dł. 450mm, 2 litrowy worek na mocz, rozdzielny trokar 120 mm, 
silikonową tulejkę mocującą . Rozmiary : 11, 14 CH Takich jak obecnie stosowanych przez 
Zamawiającego.  

       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
251. Poz. 31. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy stalowej, pokrytej PTFE, 

posiadająca ruchomy rdzeń, umożliwiający zmiękczanie końca prowadnicy. Długość ok. 150 cm. 
Rozmiar  0,035. 
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       Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 43 
252. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu dwururowego do aparatu do znieczulania, rury 

wykonane z polipropylenu, rozciągliwe do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa 
rura rozciągliwa do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22Mm, jednorazowy, 
mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
253. Prosimy Zamawiającego czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu i jego elementów na 

etykiecie pojedynczego opakowania ma być umieszczony piktogram oraz dł. obwodu?   
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
254. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodów z możliwością użycia do 7 dni 

potwierdzoną w instrukcji użycia produktu umieszczonej w opakowaniu pojedynczym?  
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
255. Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu dwururowego do respiratora dla dorosłych, 

średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno 
odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od  
łącznika Y, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów,  

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
256. Poz. 3 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu dwururowego do respiratora, 

pediatryczny, średnica rur 15 mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem 
kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne 
od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
257. Poz. 4-5. Prosimy Zmawiającego o wyłączenie poz. 4 i 5 z pakietu 43 i utworzenie nowego pakietu, 

co umożliwi złożenie korzystnej ofert większej liczbie wykonawców. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
Pakiet 60 
258. Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej wykonanej z polisulfonu z 

drenem 150 cm z  3 zaworami bezigłowymi (port dostępu naczyniowego    do wielokrotnego 
kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu  
i części metalowych, możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji , co pozwala na bezpieczne 
prowadzenie terapii dożylnej,  dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką 
umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu  
Flow stop, która, zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu ( umożliwia wypelnienie 
linii bez konieczności jej odłączania ) 

        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
259. Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej wykonanej z polisulfonu 

z drenem 150 cm z  5 zaworami bezigłowymi (port dostępu naczyniowego    do wielokrotnego 
kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu  
i części metalowych, możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji , co pozwala na bezpieczne 
prowadzenie terapii dożylnej,  dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką 
umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu  
Flow stop, która, zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu ( umożliwia wypelnienie 
linii bez konieczności jej odłączania ) 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
260. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej wykonanej z polisulfony z 

niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych 
elementów. 

        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
261. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji, co pozwoli większej 

liczbie wykonawców na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
262. poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych w opakowania max. 

200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
        Odpowiedź : zamawiający dopuszcza.  
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Pakiet 65  
263. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca ma być 

wyposażony w  balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego ta jak 
w obecnie z powodzeniem stosowanych w Państwa placówce zestawach?  

        Odpowiedź : Tak.  
 
Pakiet 66 
264. Poz. 2 . Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający 

oczekuje zestawu do 24 - godzinnej toalety jamy ustnej składającego się z: 2 osobnych opakowań 
- każde zawierające 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką manualną do regulacji siły 
odsysania i gąbką na górnej powierzchni co umożliwia delikatne czyszczenie dziąseł, 1 opakowanie 
z antyseptycznym płynem do płukania j.ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny, 1 gąbkę 
aplikator; 1 osobne opakowanie zawierające 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 
zastawką manualną do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 1 jednorazową saszetkę 
bezalkoholowego, antyseptycznego płynu do płukania j.ustnej z 7 ml z 0,05% roztworu chlorku 
cetylopirydyny, 1 jednorazową 2g saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej oraz 1 
gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie w zestawie jednocześnie funkcję pojemnika na 
płyn i powala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada 
możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność 
stosowania.  

        Odpowiedź : Tak.  
265. poz. 2 . Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej zestawy 

zawierające: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, gąbkę z możliwością odsysania  -  
będące inwazyjnymi wyrobami medyczne stosowanymi przez otwory ciała, niebędące 
chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym 
wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu 
o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
klasyfikowania wyrobów medycznych  (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy 
IIa? 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
Pakiet 75 
266. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie infuzora o przepływie 5ml/h, nominalny czas pracy 55h 

z możliwością pracy przez 48h, objętość nominalna 275 ml, objętość maksymalna 335 ml, 
obudowa 

        opisana w zależności od prędkości przepływu, posiadający filtr cząsteczkowy oraz ogranicznik 
przepływu typu Luer Lock, posiadający badania stabilności leków w urządzeniu. Infuzor posiada 
obudowę blokującą promieniowanie UV o długości fali 380 mm (blokuje promienie UVB, UVC, i 
większość promieni UVA). Infuzor posiada filtr powietrza na przebiegu linii infuzyjnej eliminujący 
powietrze i dający pełne bezpieczeństwo przetoczenia; (nie zawiera DEHP). 

        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .   
267. Poz.2,3,4 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 1m. 
       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
268. Poz. 4. Prosimy o dopuszczenie cewnika implantowanego o długości fenestronowanej 65mm, 

reszta zgodna z SIWZ 
        Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
Pakiet 82.  
269. Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu 

opisanemu, z systemem mocującym, który w całości okala fiolkę. 
        Odpowiedź : zamawiający dopuszcza.  
Pakiet 83 
270. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego 

użytku, typu McIntosh, rozmiary 2,3,4, Miller od 0-3 . Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze 
stali nierdzewnej kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376. Mocowanie 



29 
 

        światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Wytrzymały zatrzask kulkowy, 
zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa 
sztucznego dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy 
ustnej i gardła. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, i symbol „nie do powtórnego 
użycia” naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie.  

        Odpowiedź : zamawiający dopuszcza.  
Pakiet 84 
271. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do wielokrotnego pobierania płynu i 

leki z dwoma filtrami: filtr hydrofobowy powietrza 0,2 mikrona i filtr cząsteczkowy 5 mikronów, 
o osłonką zabezpieczającą port dostępu, możliwość stosowania do 72 godzin. 

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
Pakiet 101  
272. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodów oddechowych z możliwością 

stosowanie do 7 dni potwierdzoną w instrukcji użycia umieszczonej w każdym pojedynczym 
opakowaniu?  

        Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
273. Dotyczy pakietu 11. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zestawy do ZO o następującym 

składzie: Igła Tuohy 18G x 80mm, posiadająca znaczniki na igle co 1 cm, skrzydełka zintegrowane 
z uchwytem igły; Cewnik wykonany z poliamidu z 3 otworami bocznymi, posiadający miękką 
końcówkę, eliminującą ryzyko przebicia opony twardej i innych uszkodzeń spowodowanych 
końcówką standardowego cewnika; Filtr płaski  zewnątrzoponowy 0,2 µm; Mocowanie filtra do 
skóry umożliwiające łatwe podanie leku dzięki możliwości obracania go wokół własnej osi; 
Przezroczysty, umożliwiający kontrolę cewnika, zatrzaskowy łącznik cewnika z końcówką luer 
lock do filtra; Strzykawka do metody spadku oporu z końcówką luer ( LOR) z paraboliczną skalą 
zapobiegającą pomyleniu jej ze standardową strzykawką. 

       Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
274. Dot. Pakietu 11. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty 

wydzieli z pakietu poz. 7? 
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
275. Dotyczy pakietu 48. Czy Zamawiający w poz 1 dopuści igły w rozmiarach 22G (0,7 x 50) i 22G 

(0,7 x 80)? 
      Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
276. Pakiet 41 poz. 13. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie : zestawów do cystostomii, 

rozdzielny trokar, cewnik z silikonu pojedynczo zamknięty z balonem w rozmiarach Ch 
10, 13, takich jak obecnie stosowanych przez zamawiającego.  

       Odpowiedź : Tak.  
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z 
przeprowadzeniem niniejszego postepowania : 
Termin składania ofert : 09.07.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert : 09.07.2018 r. godz. 10:30 
 
 
 
 
 
                                                                                            …………………….. 
                                                                                                                Podpis  


