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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

  
 

Wyjaśnienia treści SWZ 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych. 
 
Pytanie 1 do pakietu 21 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego spirometru mają być dedykowane ustniki z filtrem 
(Producent, model) 
Odp. abcMed, PC spirometr.  
 
Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1,2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na każdym wkładzie 
nadrukowana była data ważności i dopuszczenie wkładów workowych z datą produkcji na każdym 
wkładzie. 
Wkłady workowe będące przedmiotem postępowania są wyrobem medycznym zakwalifikowanym do 
klasy I niesterylnej i nie są one indywidualnie pakowane w opakowanie typu folia papier i w odniesieniu 
do tego typu wyrobów przepisy ustawy o wyrobach medycznych oraz właściwych unijnych dyrektyw 
nie nakładają na wytwórców obowiązku drukowania daty ważności na każdym pojedynczym 
egzemplarzu.  
Wobec powyższego ważność produktu podana jest na każdym najmniejszym opakowaniu zbiorczym. 
Na każdym pojedynczym egzemplarzu jest zaznaczona data produkcji wyrobu co gwarantuje pełną jego 
identyfikację oraz stwierdzenie jego okresu przydatności do użycia 
Odp. Zamawiający dopuszcza wkłady z datą produkcji na każdym wkładzie pod warunkiem,                    
że wykonawca dostarczy dokument potwierdzający okres przydatności do użycia. 
 
Pakiet 18 
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej 
konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego 
producenta o następujących cechach: 
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Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu 
podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, 
przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz 
ortopedycznego. 
Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak 
i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego 
demontażu.. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe,      
z dużym otworem o średnicy 25mm, wykonane z polietylenu. Wkłady oraz kanistry występują                      
o pojemności 1000 ml, 2000 ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, 
z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością 
sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. 
Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na 
opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone 
badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie 
używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty. 
W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 18  
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data 
ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod 
względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po 
dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data 
ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pakiet 18 
Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów( zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) 
Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest 
poświadczone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Część 17 
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy główki 21, 24, 29 i 32 mm, 
wysokość zszywki otwartej 4,5 mm dla staplera 21 mm i 24 mm, oraz 5,0 mm dla pozostałych 
rozmiarów. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy główki 29 mm i 32 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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1. Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków 60 mm i 80 mm, 
staplery z jedną pozycją uniemożliwiającą przypadkowe rozłączenie sztaplera, ładunki                    
z ogranicznikiem wysokości tkanki. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

2. Czy  Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków 45 mm i 60 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

3. Czy  Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplerów 30 mm i 40 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Część 34 

4. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów trójkanałowych, 
maksymalne wysunięcie igły 5 mm. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający w części nr 34, poz. 5 wymaga zestawu posiadającego możliwość podawania 
kontrastu bez konieczności usuwania prowadnika? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający w części nr 34, poz. 9 wymaga papilotomu z łącznikiem Y dającym możliwość 
podawania kontrastu bez konieczności usuwania prowadnika? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy zapisów umowy  
Prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki                           
w płatnościach (należności wymaganych) przekraczającej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności 
wskazanego na fakturze”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 1 – dotyczy części 21 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra z ustnikiem o kształcę owalnym, z filtrem 
antybakteryjnym i antywirusowym, o objętości 97,90ml, wadze 34,8g, efektywności filtracji 
bakteryjno-wirusowej >99,999% potwierdzonej niezależnymi protokołami testowymi, opór przepływu 
przy @14L/s - 0.91 cm H2O L/s, o średnicy wewnętrznej 30mm, z wyprofilowanym ustnikiem od strony 
pacjenta w kształcie owalnym? 
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Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 – dotyczy części 21 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra z ustnikiem i klipsów na nos pakowanych 
oddzielnie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 31 poz. 2? Wydzielenie w/w pozycji 
z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, 
pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

 
2. Prosimy o doprecyzowanie w Części nr 31 w kolumnie „Ilość na rok” jakich ilości Zamawiający 

oczekuje, czy 25 szt., czy 25 opakowań po 25 szt. ? 
Odp. 25 sztuk. 

 
1. Dotyczy pakietu nr 6, Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość 

opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań handlowych 
posiadających inną ilość sztuk  niż umieszczone w SWZ;   (czy podać pełne ilości opakowań 
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku) 
Odp. Proszę podać ilości zaokrąglone w górę. 
 

2. Dotyczy pakietu nr 16, poz. 2, czy Zamawiający miał na myśli wycenę Bebilon Pepti Syneo 
2, prosz., 400 g? 
Odp. Tak. 

 
Pytanie do pak. 35 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści produkt o tych samych właściwościach technicznych i użytkowych lecz 
pakowany w op. 3g  zamiast 2g? Zamawiający otrzyma większą ilość produktu w tej samej cenie  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 


