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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania 
część I

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
do SP ZOZ w Słupcy.

1. Pakiet nr 2 poz. 1,2,4,5,8,16:
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 5 pozycji 1,2,4,5,8,16 co umożliwi udział w przetargu
większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?   
Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet nr 2 poz. 1:
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę tlenową z drenem o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie
z SWIZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pakiet nr 2 poz. 4:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  filtr  oddechowy elektrostatyczny  bakteryjno-wirusowy  o  następujących
parametrach :
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- Przestrzeń martwa 33 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- Czas stosowania 24 godz
Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet nr 2 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci
HME o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
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- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skutecznośc filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem
- Czas stosowania do 24 godz.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet nr 3 poz. 24,25,26,27,28,29,46:
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 pozycji 24,25,26,27,28,29,46 co umożliwi udział w
przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Pakiet nr 3 poz. 24, 25:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z rezerwuarem oraz drenem o długości 200cm,
mikrobiologicznie czysta, w rozmiarze uniwersalnym standardowym dla dorosłych?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. Pakiet nr 3 poz. 26:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewnik do podawania tlenu mikrobiologicznie czysty ?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Pakiet nr 3 poz. 27:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę tlenową z drenem o długości 200cm, mikrobiologicznie czystą, w
rozmiarze standardowym uniwersalnym dla dorosłych oraz dla dzieci ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Pakiet nr 3 poz. 28:
Czy  Zamawiający  zgodę  na  zestaw  do  terapii  tlenowej  i  aerozolowej  dla  dorosłych  o  następujących
parametrach :
Anatomicznie ukształtowana maska
Materiał PVC
Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
Taśma mocująca na głowie
Pojemność nebulizatora 8 ml
Dysza Venturiego
Blaszka dopasowująca do nosa
Produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Pakiet nr 3 poz. 29:
Czy Zamawiający zgodę na zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dzieci o następujących parametrach :
Anatomicznie ukształtowana maska
Materiał PVC
Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
Taśma mocująca na głowie
Pojemność nebulizatora 8 ml
Dysza Venturiego
Blaszka dopasowująca do nosa
Produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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11.Pakiet nr 3 poz. 46:
Czy zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym
DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała,
a  nadmiar  tych  związków  zwiększa  ryzyko  zachorowania  na  alergię,  astmę,  nowotwory,  powodują  także
zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

12.Pakiet nr 3 poz. 46:  Czy zamawiający oczekuje, aby informacja o  braku ftalanów, była zamieszczona na
opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia
on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet nr  7 poz. 4,5,6,8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 7 pozycji  4,5,6,8 co umożliwi udział w przetargu
większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Pakietnr 7 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra do tracheostomii z celulozowym wymiennikiem ciepła i
wilgoci o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 50 - 1000 ml
- Opór przepływu 0,63cm H2O przy 30l/min
                             1,8 cm H2O przy 60l/min
                             3,5 cm H2O przy 90l/min
- Masa 8,4 g
- Przestrzeń martwa 15 ml
- Nawilżanie po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml
                    po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml
- Port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie
- Średnica portu do odsysania 6,1 mm
- Powierzchnia wymiennika > 500 cm2
- Wkład celulozowy higroskopowy
- Złącza 15mmF - do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostom.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Pakiet nr 7 poz. 8:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  układu oddechowego o stałej  długości  300cm dwie rury?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego z dzieloną membraną o stałej długości
300cm ?Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet nr 8 poz. 21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 8 pozycji 21 co umożliwi złożenie bezpośredniemu
dystrybutorowi korzystnej oferty dla Zamawiającego?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet 1, poz. 21,25-28,32-38
Czy zamawiający wydzieli poz. 21,25-28,32-38 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawia-
jącemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. Pakiet 1, poz. 28
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock,  j.uż., sterylne,
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pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet 1, poz. 35
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową bursztynową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż.,
sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

20. Pakiet 1, poz. 32
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 1, poz. 36-38
Czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet 1, poz. 36-38
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w
formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

23.  Czy  Zamawiający  w  pozycji  10  pakiet  2  dopuści  do  postępowania  cewnik  dwuświatłowy 
wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami   prostymi średnicy 
11 Fr i  13 Fr oraz długościach 15 cm, 17 cm ?
Charakterystyka cewnika:
-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex 
-  radiocieniujący szaft cewnika
-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 
- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się  
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką
elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje
gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech
Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z pakietu 2   i stworzy osobny pakiet dla tych
pozycji?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Czy Zamawiający w pozycji 11 pakiet 2 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy
 poliuretanowy Evolution  Flow do  implantacji  metodą  wsteczną  (retrograde)     z  opatentowaną  konstrukcją
końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu
recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i  długości cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54, 55/76 cm do wyboru
przez Zamawiającego?
Charakterystyka zestawu:
- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika  typu „Over The Wire” -   bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
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- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia  chemiczne i mechaniczne
- zacisk  na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J”      z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką
elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje
gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika  ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  11 z pakietu 2   i stworzy osobny pakiet dla tej
pozycji?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Pakiet 1, pozycja 11
Czy Zamawiający  dopuści  strzykawkę  w komplecie  z  niezintegrowaną  igłą?  Reszta  parametrów zgodnie  z
SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet 1, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści Cewnik rektalny CH 24 o długości 400mm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet 1, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułek za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający ma na myśli stazy zawierające 25 szt. na rolce?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

31.Pakiet 1, pozycja 21
Czy  Zamawiający  oczekuje  stazy  jednorazowe  w  rolce  wykonane  z  rozciągliwego  paska  TPE,  spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w
minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

33. Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły z fabrycznie nadrukowaną (nie
naklejoną) instrukcją użycia?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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34. Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści majtki diagnostyczne w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści majtki diagnostyczne w rozmiarze XL?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

36. Pakiet 1, pozycja 29
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję, co umożliwi nam złożenie oferty na ten Pakiet, na czym powinno w
szczególności zależeć Zamawiającemu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

37. Pakiet 1, pozycja 29
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  dostarczenia  oświadczenia  producenta  o  kompatybilności  z
cytostatykami?
Odp. Zamawiający dopuszcza i odstępuje.

38. Pakiet 1, pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie dystrybutora o kompatybilności strzykawki z lekami cytostatycznymi?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet 1, pozycja 38
Czy Zamawiający dopuści elastyczną komorę kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV bez
zawartości ftalanów DEHP? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet 3, pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę chłonną wykonaną z 100% celulozy, gramatura 56g/m2, chłonność
530%, sterylizowana radiacyjnie?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet 3, pozycja 47
Czy Zamawiający dopuści sterylną, jednorazową osłonkę na uchwyt do lamp operacyjnych o parametrach:
Wysokość samego uchwytu: 8 cm
Wysokość całkowita: 8,5 cm
Średnica otworu: 3 cm
Średnica kołnierza: 13 cm
Pakowane pojedynczo, opakowanie 60 szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

42. Pakiet 5, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 40g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

43. Pakiet 5, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’25szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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44. Pakiet 5, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny o dł. 50cm i szer. 33Cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

45. Pakiet 5, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

46. Pakiet 5, pozycja 16
Jednostką miary jest opakowanie czy pojedynczy podkład?
Odp. Jednostką miary jest opakowanie.

47. Pakiet 5, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odp. Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne.

48. Pakiet 5, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodków o składzie:
kocyk 160 x75,
podkład chłonny 60x60 cm 
serweta 80 x 60 cm, 
czapeczka
Odp. Zamawiający dopuszcza.

49. Pakiet 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 800mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

50. Pakiet 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści dren Redona w rozmiarach CH8-CH18 ? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

51. Pakiet 3, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m i średnicy wewnętrznej 5,6mm? Reszta parametrów zgodnie z
SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

52. Pakiet 3, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze 26, zamiast 25?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

53. Pakiet 3, pozycja 7
Czy Zamawiający ma na myśli poprzez parametr „z podziałką”, że zgłębnik ma posiadać znaczniki głębokości?
Odp. Tak.

54. Pakiet 3, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH12 – CH22?  Reszta  parametrów zgodnie z
SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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55. Pakiet 3, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia niemowląt w rozmiarach CH5 – CH10?  Reszta  parametrów
zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

56. Pakiet 3, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o
pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml
od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10
ml od 100 do 500 ml).  Wyposażony w 2 filtry  hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki  – w worku oraz
pomiędzy komorą pomiarową, 
a drenem. Dwuświatłowy dren o długości  120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do
pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych
wieszaków lub pasków mocujących?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

57. Pakiet 3, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu wyposażony w dwa filtry hydrofobowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

58. Pakiet 3, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu w opakowaniu pojedynczym: folia/papier, co
nie wpływa na funkcjonowanie i przeznaczenie oferowanego przedmiotu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

59. Pakiet 3, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?
Odp. Tak.

60. Pakiet 3, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści nożyczki sterylne?
Odp. Tak.

61. Pakiet 3, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną równoważną dla typu Karasiński, niealergizującą, bez lateksu,
bez zawartości ftalanów, wykonaną z miękkiego i delikatnego winylu?
Odp. Tak.

62. Pakiet 3, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem? Należy zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. 
Nadto  dopuszczenie  ww.  maski  pozwoli  złożyć  konkurencyjne  oferty,  na  czym  Zamawiającemu,  jako
dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
W  razie  odmowy,  żądamy  wyjaśnienia  merytorycznych  i  użytkowych  argumentów,  przemawiających  za
stanowiskiem Zamawiającego.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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63. Pakiet 3, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi? Reszta parametrów
zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

64. Pakiet 3, pozycja 24, 25, 27
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową w opakowaniu papier-folia? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

65. Pakiet 3, pozycja 28, 29
Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylne?
Odp. Tak.

66. Pakiet 3, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści zestaw do terapii tlenowej z nebulizatorem skalowanym do 8ml i drenem o długości
210cm±5%?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

67. Pakiet 3, pozycja 43
Czy Zamawiający dopuści worek pakowany zbiorczo a’100 sztuk?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

68. Czy w pakiecie 8 poz.  23 Zamawiający dopuszcza odpowiednik Freka Tube Zgłębnik poliuretanowy w
wersji  żołądkowo-dwunastniczej,  ze  znacznikiem  RTG  i  podziałką.  Zgłębnik  wykonany  jest  z  miękkiego,
trwałego 10/120 cm ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

69.  Czy  w  pakiecie  2  poz.  12  Zamawiający  dopuszcza  zestaw  do  sródściennej  chirurgicznej  jejunostomii,
przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75 cm, średnicy
zewnętrznej 2,9 mm, średnicy wewnętrznej 1,9 mm z podziałką.  Wolne od lateksu i DEHP. CH 9 oraz złącze
typu Enfit
Odp. Zamawiający dopuszcza.

70. Pakiet 5, poz. 9
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  wydzielenie z
pakietu 5 poz. 9 zestaw uniwersalny i utworzenie z niego  osobnego pakietu. Ponadto prosimy o dopuszczenie
zestawu ,  w którym folia PE w serwecie Mayo ma gramaturę 40 um a serweta na stół instrumentariuszki ma
gramaturę mn. 63 g/m2. Proponowany przez nas zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

71.Pakiet 6 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostarczanego obecnie zestawu do porodu 
o następującym składzie:
1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)
10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm
1 ręcznik 30 cm x 20 cm
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki  90 cm x 92 cm z  zakładką do aseptycznej  aplikacji  pod
pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.
Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej 
o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej- spunbond) o gramaturze 30 g/m2. Zestaw posiada 2 etykiety 
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie 
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zaznaczony kierunek otwierania.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

72.Pakiet nr 2 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 22g, przestrzeni martwej 34ml oraz zakresie objętości oddechowej 150-
1500ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

73. Pakiet nr 2 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o zakresie objętości oddechowej 
150-1500ml, masie 30g, przestrzeni martwej 30ml oraz oporze przepływu 1,0 przy 
30 l/min?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

74. Pakiet nr 2 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności 
nawilżania 32 mg/l przy Vt 500ml, zakresie objętości oddechowej 150-1500ml, masie 29g, przestrzeni martwej 
40ml oraz oporze przepływu 1,0 przy 30 l/min?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

75. Pakiet nr 2 pozycje 4-5
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 4-5 z Pakietu nr 2 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie
ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

76. Pakiet nr 2 pozycja 16
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 16 z Pakietu nr 2 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie 
ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

77. Pakiet nr 3 pozycja 40
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 40 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie 
ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

78. Pakiet nr 3 pozycja 43
Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml, skalowany co 100ml, wyposażony w 
szeroki, wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści z funkcją "Twist & lock" na obręczy 
umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, wykonany przejrzystego materiału pozwalającego na 
wizualne zbadanie treści wewnątrz torby, w tym krwi, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co 
zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

79 .Pakiet nr 3 pozycja 43
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 43 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie 
ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

80. Pakiet nr 3 pozycja 43
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wewnątrz opakowania znajdowała się graficzna i opisowa instrukcja
użycia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

81. Pakiet nr 3 pozycja 45
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 45 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie
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ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

82. Pakiet nr 3 pozycja 46
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 46 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie
ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

83. Pakiet nr 3 pozycja 46
Czy Zamawiający zezwoli na składanie ofert na poszczególne pozycje w zakresie Pakietu nr 3?
Odp: Zgodnie z SIWZ. 

84. Pakiet nr 7 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system o poniższym opisie:
• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora 
• posiada obrotowy port  do przepłukiwania cewnika (port  do irygacji)  o długości  ok 8 cm zamykany

kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl 
• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI) 
• posiada  przeźroczystą  komorę  pozwalającą  na  obserwację  wydzieliny  pacjenta,  która  izoluje

drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej 
• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób

zapobiegający zagubieniu 
• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz

informacją „OPEN” 
• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° 
• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania

całości systemu 
• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez

uszkodzenia elementów 
• cewnik  zakończony atraumatycznie  niebieską  miękką  obwódką,  zaokrąglony,  bez  ostrych  krawędzi,

wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania 
• cewnik  wyposażony  w  dwa  otwory  boczne  ułożone  naprzemianlegle  oraz  znaczniki  głębokości

skalowane co 1 cm 
• oznaczenie  rozmiaru  cewnika  widoczne  na  końcu  cewnika,  na  zaworze  kontroli  siły  ssania  oraz

kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem
ochronnym 

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim 
• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez

konieczności montażu dodatkowych akcesoriów 
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu 
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin 
• pakowany w rękaw papierowo-foliowy
• Rozmiary 10/12/14/16 FR długość 60 cm (intubacja) oraz 34 cm (tracheostomia)?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

85. Pakiet nr 7 pozycja 1
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 7 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie
ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

86. Pakiet nr 7 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rękojeść radełkowaną, co zapewnia pewny chwyt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

87. Pakiet nr 7 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rękojeść z zielonym ringiem umieszczonym tuż poniżej miejsca mocowania łyżki, co
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ułatwia identyfikację ze standardem ISO 7376?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

88. Pakiet nr 7 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści termin przydatności 3 lata?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

89.Pakiet nr 7 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cyfrowe kodowanie rozmiaru maski zamiast kodowania kolorystycznego?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

90. Pakiet nr 7 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o masie 9g, przestrzeni martwej 16ml, zakresie objętości
oddechowej 200-1000ml, skuteczności nawilżania 24 mg/l przy Vt 500ml, oporze przepływu 0,5 przy 30 l/min?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

91.Pakiet nr 7 pozycje 2, 3, 4, 5
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 2, 3, 4, 5 z Pakietu nr 7 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to
złożenie  ofert  firmom  specjalizującym  się  w  danym  asortymencie,  a  co  za  tym  idzie  –  uzyskanie
konkurencyjnych cen.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

92. Pakiet 1 poz.1-9
Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  w/w  pozycji  do  osobnego  pakietu,  Państwa  zgoda  pozwoli  na
pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

93. Pakiet 1 poz.10-15
Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  w/w  pozycji  do  osobnego  pakietu,  Państwa  zgoda  pozwoli  na
pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

94. Pakiet 1 poz.10-14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia
w formularzu cenowym.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

95.Pakiet 1 poz.10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  z dołączoną igłą.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

96. Pakiet 1 poz.12-15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek dwuczęściowych z kontrastującym tłokiem innym niż
biały/mleczny.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

97. Pakiet 1 poz.12-15
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w/w  strzykawek  dwuczęściowych  z  kontrastującym  niebieskim
tłokiem.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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98. Pakiet 1 poz.12-15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  j.u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml;
lub 20-24 ml? Np. w   Strzykawce BD  tłok wysuwa się poza skalę nominalną,  przez co osoba obsługująca
strzykawkę nie wie ile płynu pobrała.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

99. Pakiet 1 poz.12-15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania cen jednostkowych strzykawek z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

100. Pakiet 1 poz.15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w
formularzu cenowym.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

101. Pakiet 1 poz.12-15
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kolorystycznego opakowania jednostkowego, gdyż nie ma to
żadnego  uzasadnienia  medycznego  oraz  ewidentnie  wskazuje  na  konkretnego  Wykonawcę,  tym  samym
ograniczając wolną konkurencję.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

102. Pakiet 1 poz. 12-15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kodowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym 100szt/80szt.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

103. Pakiet 1 poz.27-29,35
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie
konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

104. Pakiet 1 poz.27
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

105. Pakiet 1 poz.27
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory luer?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

106. Pakiet 1 poz.27
Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki widniała nazwa producenta i nazwa handlowa?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

107. Pakiet 1 poz.27
Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

108. Pakiet 1 poz.28
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp z rozszerzoną skalą 50-60ml.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

109. Pakiet 1 poz.29
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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110. Pakiet 1 poz.29
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek bez oświadczenia producenta.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

111. Pakiet 1 poz.30
Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  w/w   pozycji  do  osobnego  pakietu,  Państwa  zgoda  pozwoli  na
pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

112. Pakiet 1 poz.30
Czy Zamawiający wymaga aby w/w kranik był wykonany  z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

113. Pakiet 1 poz.36-40 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie
konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

114. Pakiet 1 poz.35
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek do pomp z rozszerzoną skalą 50-60ml.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

115. Pakiet 1 poz.38
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

116. Pakiet 1 poz.39,40
Czy Zamawiający wymaga aby średnica w.w strzykawek była równa 1,2mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

117. Pakiet 1 poz.40
Czy Zamawiający wymaga przedłużacza bursztynowego?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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