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Dot. SPZOZ/ZP/382/13/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 135 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 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
użytku”.

Pakiet nr 4, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne, z 
przeźroczystym korpusem?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  4,  pozycja  nr  2  –  Czy  zamawiający  odstąpi  od  parametru  „mankiet  o  potwierdzonej
klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  4,  pozycja  nr  2  –  Czy  zamawiający  odstąpi  od  parametru  „mankiet  z  systemem
automatycznym regulującym ciśnienie  wewnątrz”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  4,  pozycja  nr  3  –  Czy  zamawiający  odstąpi  od  parametru  „mankiet  o  potwierdzonej
klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  4,  pozycja  nr  3  –  Czy  zamawiający  dopuści  rurki  bez  nazwy  producenta  występującej
bezpośrednio na przyrządzie/baloniku,  gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu
oraz  jego  cechy  użytkowe.  Pełną  identyfikację  przyrządu  zapewni  zamawiającemu  opakowanie
jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki z balonikiem kontrolnym znakowanym 
rozmiarem rurki oraz numerem LOT?
Odp.: Zgodnie z SWZ
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Pakiet  nr  4,  pozycja  nr  4  –  Czy  zamawiający  odstąpi  od  parametru  „mankiet  z  systemem
automatycznym regulującym ciśnienie  wewnątrz”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4, pozycja nr 4 – Czy zamawiający odstąpi od parametru „mankiet z systemem ograniczania
wzrostu ciśnienia wewnątrz”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4, pozycja nr 5 – Czy zamawiający odstąpi od parametru „mankiet z systemem ograniczania
wzrostu ciśnienia wewnątrz”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  4,  pozycja  nr  5  –  Czy  zamawiający  odstąpi  od  parametru  „mankiet  z  systemem
automatycznym regulującym ciśnienie  wewnątrz”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki bez otworu na prowadnicę?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  4,  pozycja  nr  14  –  Czy  zamawiający  dopuści  równoważny  przyrząd  do  ćwiczeń
oddechowych o następujących parametrach:
• Prowadzi do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia 
przepływu dróg oddechowych
• Urządzenie dokonuje pomiaru za pomocą trzech komór, na których przedziałki 
ukazują trzy różne wartości - 600, 900 oraz 1200cm³
• Wskazane objętości obrazują objętość wdychanego powietrza na sekundę
Odp.: Zamawiający dopuszcza
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Pakiet  nr  4,  pozycja  nr  17 –  Czy  zamawiający  dopuści  równoważny  stabilizator  o  następujących
parametrach:
• Szybkie i stabilne umocowanie rurki intubacyjnej
• Uniwersalne rzepy umożliwiające skuteczne umocowanie 
    stabilizatora wokół głowy
• Specjalna śruba dociskająca umożliwiająca zamontowanie każdego 
    rozmiaru rurki intubacyjnej
• Gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki
• Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie bez konieczności zdejmowania uchwytu
• Specjalna pianka po wewnętrznej stronie zapewniająca dodatkowy komfort pacjenta
• Jednorazowego użytku
Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 28, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści numer serii naniesiony na grzbiecie łyżki? 
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 1 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania w polu
 magnetycznym”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu typ Miller w rozmiarach:
00 – dł. 65mm; 0 – dł. 78mm; 1 – dł. 105mm?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 2 –  Czy zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania w polu
magnetycznym”?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 3 –  Czy zamawiający dopuści rękojeść z zielonym ringiem znajdującym się
pod mocowaniem rękojeści z łyżką (zamiast czopu)?
Odp.: Zgodnie z SWZ
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Pakiet nr 28, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści prowadnicę dołączoną osobno?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 4 –  Czy zamawiający dopuści rurki ze znacznikiem głębokości w postaci 2
półpierścieni? 
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 5 –  Czy zamawiający dopuści rurki ze znacznikiem głębokości w postaci 2
półpierścieni? 
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści prowadnicę bez oznaczeń?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy o regulowanej długości do
1,8m, z  elastycznymi końcówkami,  wyposażony w zintegrowany z  rurami łącznik  Y  z  możliwością
rozłączenia?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z trzecią rurą rozciągliwą do
1,2m? 
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy o regulowanej długości do
2m,  z  elastycznymi  końcówkami,  wyposażony  w  zintegrowany  z  rurami  łącznik  Y  z  możliwością
rozłączenia?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących
parametrach:
• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy 
• Przestrzeń martwa: 40ml
• Waga: 30g
• Objętość oddechowa: 150-1500ml
• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
• Złącza: 22M/15F-22F/15M
• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
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• Opakowanie: papier/folia
• Jałowy: tak
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  28,  pozycja  nr  11 –  Czy  zamawiający  dopuści  złącze  obrotowe do  rurki  z  możliwością
podłączenia  do  zestawu  do  odsysania,  przeznaczone  do  wykonania  bronchoskopii,  zgodny  ze
standardem połączeń ISO 22M/15F,  z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw
do odsysania?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20-25ml?
Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 28, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści dreny zakończone lejek-lejek?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek z drenem ssącym
zakończonym z obu stron łącznikiem typu lejek oraz osobno pakowanym łącznikiem schodkowym?
Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 28, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system
do odsysania o następujących parametrach:
• zintegrowany  podwójnie  obrotowy  łącznik  15  mm  o  kącie  45°  do  podłączenia  rurki  i
respiratora 
• obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji)  o długości ok 8 cm zamykany
kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl 
• zamykany port do podawania leków z końcówką Luer 
• przeźroczysta  komora  pozwalająca  na  obserwację  wydzieliny  pacjenta,  która  izoluje
drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej 
• zabezpieczenie  łącznika  podciśnienia  w  postaci  kapturka  zamocowanego  do  zestawu  w
sposób zapobiegający zagubieniu 
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• 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° 
• 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: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
• rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system
do odsysania o następujących parametrach:
• zintegrowany  podwójnie  obrotowy  łącznik  15  mm  o  kącie  45°  do  podłączenia  rurki  i
respiratora 
• obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji)  o długości ok 8 cm zamykany
kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl 
• zamykany port do podawania leków z końcówką Luer 
• przeźroczysta  komora  pozwalająca  na  obserwację  wydzieliny  pacjenta,  która  izoluje
drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej 
• 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° 
• 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 
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• 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: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
• rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 16 –  Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania z 2 naprzeciwległymi
otworami bocznymi? 
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH6-CH10
o długości 40cm oraz CH12-CH18 o długości 60cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 18 – Czy  zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową
jednorazowego  użytku  wykonaną  z  PCV,  bezlateksową,  ukształtowaną  zgodnie  z  budową
anatomiczną  gardła,  posiadającą  łukowaty  kształt;  rurka  oraz  mankiet  stanowiące  dwa  osobne
elementy  połączone  trwale  ze  sobą,  bez  wzmocnionego  koniuszka,  poślizgowa  powierzchnia
ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta
oraz  objętości  wypełniającej  mankiet  umieszczone  na  korpusie  maski,  natomiast  informacje
dotyczące  rozmiaru  oraz  numeru  serii  na  baloniku  kontrolnym  oraz  korpusie  rurki,  znaczniki
prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; rozmiary: 1 (<5kg); 1 ½ (5-10kg); 2 (10-20kg);
2 ½ (20-30kg); 3 (30-50kg); 4 (50-70kg); 5 (70-100kg)?  
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 19 –  Czy zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o
następujących parametrach:
• Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy 
• Przestrzeń martwa: 16ml
• Waga: 9g
• Objętość oddechowa: 200-1000ml
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• Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
• Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
• Złącza: 15F
• Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
• Port tlenowy: tak
• Opakowanie: papier/folia
• Jałowy: tak
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści równoważne maski anestetyczne, wykonane z
medycznego PCV, z nadmuchiwanym mankietem, z zaworem skierowanym pionowo w dolnej części
maski, w rozmiarach 0 – 6; dla rozmiaru 0, 1 złącze 15 mm żeńskie oraz dla rozmiaru 2 – 6 złącze
22mm  żeńskie,  rozmiary  kodowane  kolorem  pierścienia  oraz  opisowo  na  korpusie  „np.  adult”,
produkt  mikrobiologicznie  czysty,  bez  zawartości  ftalanów oraz  lateksu,  pakowane pojedynczo  w
opakowanie  foliowe;  rozmiary:  0  –  biały;  1  – różowy;  2 – żółty;  3  –  zielony;  4  –  czerwony;  5  –
niebieski; 6 – pomarańczowy?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z zieloną gumką mocującą?
Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 28, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z rezerwuarem o pojemności
1000ml?
Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 28, pozycja nr 26 – Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 2m?
Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 28, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści dren łączący do odsysania CH24?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści dren łączący do odsysania CH24?  
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  28,  pozycja  nr  30 –  Czy zamawiający  dopuści  osłonę oka gotową do użycia  całkowicie
szczelną i  bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą  pożądaną wilgotność  rogówki.  Idealna do
stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek,
w  celu  ochrony  pooperacyjnej  w  pełnym  zakresie  chirurgii  oka.  Hipoalergiczna  warstwa
samoprzylepna  (mocująca)  odpowiada  wymogom  delikatnej  i  wrażliwej  skóry.  Produkt  sterylny,
jednorazowego użytku. Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, dostępne rozmiary 9,5x6,5cm oraz
11,3x8 cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ
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Pakiet nr 28, pozycja nr 31 –  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego
systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:
- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym
w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do
napełniania  balonika  uszczelniającego  oznaczony  symbolem  "45ml",  obydwa  z  zastawką
jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym
zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 28, pozycja nr 32 –  Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co
100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą
(białą),  a  drugą  przezroczystą  umożliwiającą  podgląd,  worki  wyposażone  w  filtr  węglowy  oraz
zastawkę  zabezpieczającą  przed  wylaniem  zawartości  mikrobiologicznie  czyste,  kompatybilne  z
systemem z pozycji wyżej?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  29,  pozycja  nr  2  –  Czy  zamawiający  dopuści  łyżki  z  terminem ważności  3  lata,  reszta
parametrów zgodna z SWZ?
Odp.: Zgodnie z SWZ

Pakiet  nr  29,  pozycja  nr  2 –  Czy zamawiający  dopuści  łyżki  w rozmiarze  0,  1,  2  dla  typu Miller,
posiadające 5 letni termin ważności? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 29, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści kateter w rozmiarze 7Fr (2,33mm)?
Odp.: Zgodnie z SWZ
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