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Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/6/2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania 
część II

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 12 
Prosimy o podanie w jakiej technologii pracuje kardiomonitor Emtel używany przez Zamawiającego , Nellcor 
czy Nellcor OxiMax czy ewentualnie jeszcze innej?
Odp. Kardiomonitor pracuje w technologii Nellcor OxiMax

2. Pakiet 12 
Czy  zamawiający dopuści czujnik do pomiaru saturacji dla pacjentów poniżej <3kg i  > 30kg w  , który ma 
szerszy zasięg wykorzystania w zakresie wagi pacjenta
Odp.Zamawiający dopuszcza.

3. dotyczy pakietu 2
Czy Zamawiający wydzieli  z  pakietu 2 pozycje  1,  2,  4,  5,  16 do osobnego zadania  i  pozwoli  na  złożenie
konkurencyjnej oferty?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. dotyczy pakietu 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno- wirusowy bez możliwości nawilżania,
masa 19g, przestrzeń martwa 34ml, skuteczność filtracji bakteryjno -wirusowej >99, 9%, minimalna objętość
oddechowa >100 ml, z portem do kapnografii, mikrobiologicznie czysty?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. dotyczy pakietu 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy bez możliwości nawilżania,
masa 23g, przestrzeń martwa 42ml, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej >99,998%, minimalna objętość
oddechowa >150ml, z portem do kapnografii, sterylny? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. dotyczy pakietu 2 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści  filtr  oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-  wirusowy z  wymiennikiem ciepła i
wilgoci,  o  skuteczności  nawilżania  30,8  mg  H2O/L,  minimalna  objętość  oddechowa >200ml,  masa  29g,  z
portem do kapnografii, mikrobiologicznie czysty?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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7. dotyczy pakietu 2 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści  sterylny filtr  oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z  wymiennikiem
ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 32,3mg H2O/L prz VT 500ml, minimalna objętość oddechowa >180,
masa 31 g, z portem do kapnografii? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. dotyczy pakietu 2 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno- wirusowy z odrębną wydzieloną
celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania 23mg/l przy VT 500ml, minimalna
objętość oddechowa >200ml, masa 36g, z portem do kapnografii, do stosowania w anestezjologii jako HMEF
lub w ramach OIT jako filtr?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. dotyczy pakietu 2 poz. 5
Czy  Zamawiający  dopuści  filtr  oddechowy  mechaniczny  bakteryjno-  wirusowy  z  odrębną  wydzieloną
celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania 23mg/l przy VT 500ml, minimalna
objętość oddechowa >200ml, masa 36g, z portem do kapnografii, mikrobiologicznie czysty, do stosowania w
anestezjologii jako HMEF lub w ramach OIT jako filtr?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. dotyczy pakietu 2 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160cm z PP
(polipropylenu), trójnik Y, średnica rur 22mm złącza 22mm F, sterylny? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. dotyczy pakietu 2 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 200cm z PP
(polipropylen), kolanko z portem luer lock, trójnik Y, średnica rur 22mm złącza 22mm F, sterylny? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. dotyczy pakietu 3
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 poz. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 46 do osobnego zadania i umożliwi
złożenie konkurencyjnej oferty?
 Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. dotyczy pakietu 3 poz. 23
Czy  Zamawiający  dopuści  Dren  tlenowy  wykonany  z  PCV,  bez  zawartości  lateksu,  dren  o  przekroju
gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z
uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz
instrukcją użycia. Dostępny o długości 4,00m? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. dotyczy pakietu 3 poz. 24
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m, wykonaną z polipropylenu,
bez  zawartości  lateksu,  z  elastomerowym,  bezciśnieniowym  mankietem  z  podwójnym  podbródkiem
uszczelniającym twarz z brodą obejmującą szczelnie twarz dużą i średnią dorosłego, w rozmiarze uniwersalnym,
z gumką mocującą, otwory boczne z zastawkami, obrotowy łącznik do worka? Worek o pojemności 1000ml.
Rozłączany  dren  o  przekroju  gwiazdkowym  z  sześcioma  wzdłużnymi  paskami  wzmacniającymi,
zapobiegającymi  zamknięciu  światła  drenu  z  uniwersalnymi  łącznikami.  Wyrób  mikrobiologicznie  czysty,
opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. dotyczy pakietu 3 poz. 25
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m, wykonaną z polipropylenu,
bez  zawartości  lateksu,  z  elastomerowym,  bezciśnieniowym  mankietem  z  podwójnym  podbródkiem
uszczelniającym twarz z brodą obejmującą szczelnie twarz dużą i średnią dorosłego, w rozmiarze uniwersalnym,
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z gumką mocującą, otwory boczne z zastawkami, obrotowy łącznik do worka? Worek o pojemności 1000ml.
Rozłączany  dren  o  przekroju  gwiazdkowym  z  sześcioma  wzdłużnymi  paskami  wzmacniającymi,
zapobiegającymi  zamknięciu  światła  drenu  z  uniwersalnymi  łącznikami.  Wyrób  mikrobiologicznie  czysty,
opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. dotyczy pakietu 3 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV.
Miękkie  końcówki  donosowe,  dren o długości  210cm,  o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi
paskami  wzmacniającymi,  zapobiegającymi  zamknięciu  światła  drenu,  uniwersalny  łącznik.  Wyrób
mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. dotyczy pakietu 3 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem 2,1m, wykonana z PP polipropylenu, bez zawartości lateksu,
z elastomerowym, bezciśnieniowym mankietem uszczelniającym twarz łącznie z brodą dorosłego, z podwójnym
podbródkiem, w rozmiarze uniwersalnym, z gumką mocującą, z otworami bocznymi? W zestawie rozłączany
dren  o  przekroju  gwiazdkowym  z  sześcioma  wzdłużnymi  paskami  wzmacniającymi,  zapobiegającymi
zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z
napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

18. dotyczy pakietu 3 poz. 28
Czy Zamawiający dopuści  zestaw do terapii  aerozolowej  dla  dorosłych  wyposażony w maskę  aerozolową,
nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2, dren tlenowy o dł. 210cm, mikrobiologicznie czysty? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

19. dotyczy pakietu 3 poz. 29
Czy Zamawiający dopuści zestaw do terapii aerozolowej dla dzieci, pediatryczny wyposażony w nebulizator o
pojemności 10ml, skalowany co 2, odłączalny dren tlenowy o dł. 210cm, mikrobiologicznie czysty? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. dotyczy pakietu 7
Czy Zamawiający z  pakietu 7 wydzieli  pozycje  1,  3,  4,  5,  6,  8  do  osobnego zadania  i  umożliwi  złożenie
konkurencyjnej oferty? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. dotyczy pakietu 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania 72h, do rurek intubacyjnych o długości 54cm rozmiar
Fr  10,  12,  14,  16 oraz  do rurek tracheostomijnych o  długości  30,5cm rozmiar  Fr  10,  12,  14,  16?  Cewnik
składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania raz pewny
system blokowania  zatrzaskowy,  mocny transparentny rękaw, z markerami  długości  ułatwiające prawidłowe
umieszczenie  cewnika,  linii  do  płukania  zakończonej  kapturkiem zintegrowanym z  portem zapobiegającym
utracie  kapturka,  obrotową  zastawką  separującą  izolującą  cewnik  do  płukania,  zamknięcie  45  stopni
zapobiegające  przesuwaniu  cewnika,  w  zestawie  widełki  do  odłączenia  systemu,  ograniczające  dyskomfort
pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń? Zestaw sterylny, jednorazowy, na każdym zestawie nadruk nr serii i
daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. dotyczy pakietu 7 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękojeść wielorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej ze źródłem światła
LED,  kompatybilna  z  łyżkami  w  standardzie  ISO  7376-3  (tzw.  Zielona  specyfikacja),  z  nieograniczonym
terminem do przydatności? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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23. dotyczy pakietu 7 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku, wykonana z PCV, składająca się z trzech
elementów  trwale  ze  sobą  połączonych:  rurki  powietrznej,  maski,  nadmuchiwanego  mankietu
niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0. produkt sterylny? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

24. dotyczy pakietu 7 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. Sztuczny nos,
dwustronna  powierzchnia  wymiany  z  piankowym  wkładem.  Nawilżacz  posiadający  port  z  zastawką  do
odsysania  oraz  podłączenia  tlenu,  czysty  mikrobiologicznie,  przestrzeń  martwa  19ml,  waga  8g,  minimalna
objętość oddechowa 50ml, zwrot wilgoci 26mg H2O przy VT 500ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

25. dotyczy pakietu 7 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej dł. w zakresie 42-300 cm,
w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik
kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. dotyczy pakietu 2, 3, 7
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 2 pozycje 1, 2, 4, 5, 16 oraz z pakietu 3 pozycje 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 46 oraz z pakietu 7 pozycje 1, 3, 4, 5, 6, 8 i utworzy osobny pakiet dla ww. pozycji i tym samym umożliwi 
złożenie konkurencyjnej oferty?
Odp. Zgodnie z SIWZ.                

27. Pakiet 1 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet 1 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet 1 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści strzykawki  10 ml z rozszerzeniem skali do 12ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 1 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml z rozszerzeniem skali do 24ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 1 poz. 12 – 15 Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały kolorystyczne oznaczenie 
rozmiaru strzykawki na każdym jednostkowym opakowaniu strzykawki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
32. Pakiet 1 poz. 19,20 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji do oddzielnego 
pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

33. Pakiet 1 poz. 36 i 37 Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów posiadał minimum 60
mm w części przeźroczystej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

34. Pakiet 1 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny o rozmiarze 24x400?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany 
towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie 
temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i 
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umieszczonych na opakowaniach? 
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania 
jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19,
jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do 
uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy 
sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) 
towaru niezgodnie z zaleceniami producenta. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

36. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się 
od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość 
dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis? 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi 
środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość 
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

37. Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie
z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem 
produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

38. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku 
towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 
zamówieniem?
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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