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Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Dzieci Warszawy 
z siedzib ą w  DZIEKANOWIE  LE ŚNYM 

05-092 Łomianki    ul. Marii Konopnickiej 65 
fax. (0-22) 751 27 07,   tel. (0-22) 765 71 00           

 

NIP: 118-134-98-98                      Dziekanów Leśny, dn. 05.08.2014r. 
 
DZ/193/08/2014     

Wszyscy uczestnicy 
postępowania DZ/10/2014 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 134.000 euro na „Dostawę drobnego sprzętu i materiałów 
medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 
(DZ/10/2014) 
  
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1.  
Dotyczy Pakietu 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 w pozycji 1  elektrody owalnej  
w rozmiarze 23x30mm z kabelkiem o długości 50cm 
Pozostałe wymagania bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2.  
Dotyczy Pakietu 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 w pozycji 2  elektrody o średnicy 
30 mm. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3.  
Dotyczy Pakietu nr 11, poz.23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania 
moczowodów typ „Double –J” wykonanych z poliuretanu, w rozmiarze CH 3, dł. od 14 do 22 cm. Pozostałe 
parametry jak w SIWZ. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 4.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 1. Czy Zamawiający w miejsce elektrody o śr. 22 x 28 mm dopuści elektrodę  
o wymiarach 22 x 22 mm, pozostałe parametry jak w SWIZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści elektrodę o śr. 30 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści elektrodę 32 x 38 mm? Pozwoli nam to na 
zaoferowanie bardzo dobrej elektrody noworodkowej  samoprzylepnej na bazie hydrożelu (nie alergizującej)  
w bardzo atrakcyjnej cenie. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 7.  
Dotyczy Pakietu 24, poz. 3. Czy Zamawiający w tej pozycji ma na myśli ustnik mały do spirometru 
LUNGTEST 1000? Wg posiadanych informacji nie ma spirometru LUNGTEST 100. 
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Odpowiedź: Zamawiający w powyższej pozycji wymaga ustników małych do spirometru LUNGTEST 1000.  
 
Pytanie 8.  
Dotyczy Pakietu nr 28. Prosimy o dopuszczenie jednorazowej koncentrycznej elektrody igłowej o 
wymiarach 30mmx0,35mm innego producenta niż SPES MEDICA S.R.L.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe o wymiarach 
30mmx0,35mm. 
 
Pytanie 9.  
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści system z workiem o pojemności 500ml z zastawką 
antyrefluksyjną, skalowany co 50ml w zakresie 50ml-500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 10.  
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 27 zamiast CH 28, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 11.  
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści dren dostępny w tylko rozmiarze 5,0 x 7,0mm,  
o długości 30mb z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 12.  
Dotyczy Pakietu nr 36, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe wykonane z PCV lub silikonu, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 13.  
Dotyczy Pakietu 7. Czy Zamawiający w poz. nr 1 dopuści jednorazowy obwód oddechowy anestetyczny 
wykonany  z polipropylenu, dwa ramiona o regulowanej długości w zakresie od 42 do  200 cm, ramię 
dodatkowe o regulowanej długości od 42 -150cm, trójnik z łącznikiem kątowym, z portem do kapnografii i z 
zatyczką, w zestawie przejściówka 22M - 22M oraz bezlateksowy worek 2 l, mikrobiologicznie czysty? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 14.  
Dotyczy Pakietu 7. Czy Zamawiający wymaga, aby układ oddechowy w poz. nr 1 posiadał jednorazowy, 
bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty worek oddechowy o pojemności 2 l? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby układ oddechowy w poz. nr 1 posiadał jednorazowy, 
bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty worek oddechowy o pojemności 2 l. 
 
Pytanie 15.  
Dotyczy Pakietu 7 Czy Zamawiający w poz. nr 2 dopuści  mikrobiologicznie czysty obwód oddechowy 
anestetyczny dla dzieci 15mm  wykonany  z PVC , rury flextube, dwa ramiona długości 160 cm, ramię 
dodatkowe długości 80 cm, trójnik prosty, bez portów z łącznikiem kątowym z portem, w  zestawie 1 litrowy 
bezlateksowy worek oraz kapturek zabezpieczający? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 16.  
Dotyczy Pakietu 7. Czy Zamawiający w poz. nr 3 dopuści obwód oddechowy dla dzieci i niemowląt Jackson 
Rees długość 40 cm. Przewód do odprowadzania gazów znieczulających długości 180 cm. W zestawie  
bezlateksowy worek 0,5 l z otwartym wylotem, przejściówki: 15F giętkie/ 6-9 giętkie, 15F giętkie/ 22F 
giętkie? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 17.  
Dotyczy Pakietu 7. Czy Zamawiający w poz. nr 4 wymaga, aby  maski anestetyczne  były przezroczyste, 
posiadały miękki, nie nadmuchiwany, kodowany kolorystycznie mankiet, występowały w 7 rozmiarach (0- 
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noworodki, 1- niemowlęta. 2-pediatryczny,3-mały,4 średni,5-duży, 6 bardzo duży) oraz nie zawierały w 
swoim składzie  szkodliwych ftalanów? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby aby  maski anestetyczne  były przezroczyste, posiadały miękki, 
nie nadmuchiwany, kodowany kolorystycznie mankiet, występowały w 7 rozmiarach (0- noworodki, 1- 
niemowlęta. 2-pediatryczny,3-mały,4 średni,5-duży, 6 bardzo duży) oraz nie zawierały w swoim składzie  
szkodliwych ftalanów. 
 
Pytanie 18.  
Dotyczy Pakietu 13. Czy Zamawiający w poz. nr 1  i 2 dopuści maski z nebulizatorem dla dzieci oraz 
dorosłych posiadające anatomiczny kształt oraz wyposażone w  miękki, elastomerowy, gwarantujący 
szczelność podaży leku mankiet, który eliminuje konieczność posiadania klipsa nosowego, z nebulizatorem o 
pojemności 10 ml, skalowanym co 2 ml? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 19.  
Dotyczy Pakietu 13. Czy Zamawiający w poz. nr 3 dopuści zestawy z nebulizatorem o pojemności 10 ml, 
skalowanym co 2 ml, pozostałe wymogi zgodne z siwz? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 20.  
Dotyczy Pakietu 13. Czy Zamawiający w poz. 4 i 5 dopuści maski do podawania tlenu dla dzieci oraz 
dorosłych posiadające miękki, elastomerowy, przylegający szczelnie do twarzy mankiet, eliminujący 
posiadanie klipsa nosowego, z drenem o dł.210 cm nie posiadającą   4 wzmocnień, pozostałe wymogi zgodne 
z siwz? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 21.  
Dotyczy Pakietu 15. Zważywszy na fakt, że typowe układy noworodkowe powinny mieć  średnicę 10 mm, 
czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 jednorazowy układ oddechowy dla noworodków o śr. 10 mm 
posiadający wejście w grzałce umożliwiające  podłączenie czujnika temperatury, pozostałe parametry zgodnie 
z siwz? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 22.  
Dotyczy pakietu 15. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści  jednorazowy układ oddechowy dla dzieci o 
śr. 15 mm, pozostałe zapisy zgodnie z siwz? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 23.  
Dotyczy pakietu 23. Czy Zamawiający dopuści  zestaw kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera z 
cewnikiem 2-światłowym dla dzieci w rozmiarach 4  Fr i dł. 5, 8, 13, 30 cm, a w rozmiarze  5Fr  tylko o  
długości 13cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 24.  
Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu 
dostawy do 4 dni roboczych. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 25.  
Dotyczy wzoru umowy Ad § 4 ust. 6. Prosimy o zmianę wymaganego terminu przydatności do użycia na: 3 
lata, a jeżeli termin ważności ustalony przez producenta jest krótszy, 2/3 terminu przydatności do użycia. Nie 
wszystkie produkty, które Zamawiający przewidział w ww. postępowaniu mają termin przydatności do użycia 
3 lata i więcej.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu przydatności do użycia dostarczanego towaru 
z trzech lat na minimum dwa lata. W związku z powyższym zapis § 4 ust. 6 projektu umowy otrzymuje 
brzmienie: „Termin przydatności do użycia dostarczanego towaru nie będzie krótszy niż 2 lata, licząc od daty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Okres ważności produktu będzie uwidoczniony na każdym 
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opakowaniu” 
Pytanie 26.  
Dotyczy wzoru umowy Ad § 4 ust. 7. Prosimy o uściślenie, że ograniczenie zakupu nie przekroczy 20% 
wartości umowy.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody powyższą zmianę. 
 
Pytanie 27.  
Dotyczy wzoru umowy Ad § 4 ust. 8. Prosimy o uściślenie, że zmiana terminu dostawy towaru wymaga 
zgody dwóch stron. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody powyższe. 
 
Pytanie 28.  
Dotyczy wzoru umowy Ad § 7 ust. 1a) oraz § 9 ust. 7. Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% 
wartości niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody powyższe. 
 
Pytanie 29.  
Dotyczy wzoru umowy Ad § 7 ust. 1b) i 1c) Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości  
towaru nie dostarczonego w terminie / wadliwego, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody powyższe. 
 
Pytanie 30.  
Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 3na:  
„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z 
pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.” 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody powyższe. 
 
Pytanie 31.  
Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §10 na:   
„Zamawiający zakazuje cesji długów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym wynikających z 
wykonania niniejszej umowy (przeniesienia wierzytelności) na rzecz innych osób i podmiotów. W przypadku 
nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do 
zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie 
umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający ni wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie 32.  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycjach 1 i 3 dopuści rurki tracheostomijne posiadające elastyczny 
mandryn od rozmiaru 6,0, spełniające wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 33.  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 2 dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach od 6,5 do 8,5 co 
0,5 bez rozmiaru 6,5, spełniające wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 34.  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 4 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej z portem 
igłowym do pobierania próbek usytuowanym w dolnej części tylnej ściany drenażu, spełniający wszystkie 
pozostałe zapisy SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 35.  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji 2 dopuści rurkę intubacyjna z termoczułego przezroczystego 
PCV, spełniającą wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 36.  
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Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji 2 wymaga, aby rurka intubacyjna posiadała mankiet o 
potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby rurka intubacyjna posiadała mankiet o obniżonej 
przenikalności dla podtlenku azotu. 
 
Pytanie 37.  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji 3 dopuści rurkę intubacyjna w rozmiarach od 2,5 do 9,0 co 0,5 
mm, spełniającą wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 38.  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji 3 wymaga aby rurka intubacyjna wykonana była z bardzo 
miękkiego, zielonego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 39.  
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie 19 w 
pozycjach 15 i 16? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie 
oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tych pozycjach. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 40.  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 w pozycji 4 dopuści medyczne dreny silikonowe w rozmiarach: 4,8 x 7,9 
mm i 3,35 x 4,65 mm, spełniające wszystkie pozostałe zapisy SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 41.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy 30mm. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie 42.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy 48mmx34mm. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie 43.  
Dotyczy Pakietu 9, poz. 2,3,4. Czy Zamawiający wymaga elektrod z żelem receptura ,,szybka” 
zmniejszającym impedancje skóry  oraz zapewnia lepszą przylepność elektrod? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie 44.  
Dotyczy Pakietu 17, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o określenie czy worki mają być z przewodami czy bez 
przewodów. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga worków z przewodami.  
 
Pytanie 45.  
Dotyczy Pakietu 30, poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do badania EKG o pojemności 
260g z przeliczeniem tj. 29 opakowań 260g. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie 46  
Dotyczy Pakietu 34, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej, wysokochłonnej 5-
cio warstwowa, wykonana z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, rozmiar  
230x101 (tolerancja +/-2cm), rdzeń chłonny 50cmx196,5cm, dodatkowo serweta z włókniny 
bawełnopodobnej, miękka  do przykryci pacjenta 165x86 (tolerancja+/- 2cm). 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 47  
Dotyczy Pakietu 34, poz. 1. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie poprzednie prosimy o 
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wydzielenie w/w pozycji i utworzeni odrębnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej liczby 
konkurencyjnych ofert.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 48  
Dotyczy pakiet 25 punkt 2. Elektroda neutralna, dzieloną o powierzchni czynnej 30-40 cm2, prostokątna 
pakowaną po 5 szt.. Całą powierzchnia elektrody powinna być pokryta żelem przewodzącym, 
zabezpieczającym brzegi elektrody przed dostaniem się wilgoci pod elektrodę; żel bez dodatku lateksu i 
substancji alergizujących. Elektroda powinna być kompatybilna z diatermiami chirurgicznymi ERBE ICC, 
VIO załączyć deklarację wytwórcy elektrody. Opakowanie zbiorcze 100 szt. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 49  
Dotyczy umowy. Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert 
częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym 
wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?  
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez 
zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w 
ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja 
każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości podpisywania oddzielnych umów na poszczególne 
pakiety. Zamawiający wyraża zgodę, w przypadku zawierania umowy na kilka pakietów, na dopisanie, w §3 
ust. 1 zdania: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”. 
 
Pytanie 50 Dotyczy umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 8, ust. 1 pkt. A) na zapis: „(…) w 
wysokości 10% wartości niezrealizowane części umowy” 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 51 Dotyczy umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 8, ust. 1 pkt. B) na zapis: „(…) za 
każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części 
dostawy”. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 52 Dotyczy umowy. Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego ust. 4 w artykule nr 8 
Projektu Umowy o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3  
tygodniowym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. 
podwyższenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru objętego 
umową przez producenta z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz 
Zamawiającego w wysokości 2 %  od wartości netto niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 53  
Dotyczy umowy. Prosimy Zamawiającego o dodanie pkt. 5 w art. 3 Projektu Umowy o treści: „Dopuszcza 
się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji 
ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.   
 
Pytanie 54  
Dotyczy Pakietu 1, poz. 1,2,3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie , czy nie zaszła omyłka w opisie 
przedmiotu zamówienia i Zamawiający pisząc „zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o średnicy 
8-18 mm …. miał na myśli zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem , jak stosowany o średnicy 24 
CH,  podał natomiast średnicę uniwersalnego, docinanego łącznika 8-18 mm .    
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w poz. 1, 2, 3, pakietu 1 drenu o średnicy 24 CH, z docinanym 
łącznikiem 8-18mm.  
 
Pytanie 55 
Dotyczy Pakietu 1, poz. 1,2,3,4,5,6. Czy zestawy do odsysania pola operacyjnego powinny posiadać 
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wewnętrzne opakowanie perforowane, co zapewnia skuteczną gazową sterylizację ?  
Odpowiedź: Tak, zaoferowane zestawy powinny posiadać wewnętrzne opakowanie perforowane. 
 
Pytanie 56  
Dotyczy Pakietu 2, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci  ( sztucznego nosa ) o 
konstrukcji dwu-membranowej – firmy Hudson , z minimalną przestrzenią martwą wynoszącą 10 ml, 
przeznaczony od objętości oddechowej Vt> 50 ml . O wadze 6,3 g , wydajności nawilżania 29,2 mg H2O 
przy Vt 500ml, o powierzchni 545 cm2, z wkładem wykonanym z celulozy, z samodomykającym się portem 
do odsysania .  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie 57 
Dotyczy Pakietu 2, poz. 2. Proszę o dopuszczenie filtra mechanicznego firmy Hudson, o skuteczności 
filtracji przeciwbakteryjnej i p/wirusowej 99,9999% , o przestrzeni martwej 29 ml przy wadze 23 gr. Oporze 
przepływu : 2,3 cm H20 przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,7  mg H20 
przy VT=250 ml . Medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 315 cm2 .  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 58  
Dotyczy Pakietu 2, poz. 3 i poz. 6. Proszę o dopuszczenie filtra elektrostatycznego firmy Hudson, o 
skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym 
wymiennikiem ciepła i wilgoci , przeznaczonego do obj. Oddechowej VT 150 – 1000 ml , o wadze 31 g  i 
przestrzeni martwej 35 ml z wydajnością nawilżania 31 mg H20 przy VT=500 ml .  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 59  
Dotyczy Pakietu 2, poz. 4. Prosimy o dopuszczenie filtr elektrostatyczny dla dzieci przestrzeń martwa: tylko 
12 ml, o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 % , p/wirusowej  99,99 %, z wydzielonym celulozowym 
wymiennikiem ciepła i wilgoci , poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=50 ml, , opory przepływu: 1,4 cm 
H20 przy 20 l/min., objętość  oddechowa Vt 50-250 ml, waga 13,5 g. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 60 
Dotyczy Pakietu 8, poz. 2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu oznaczenia producenta o 
braku lateksu w kaniuli na rzecz oświadczenia producenta o braku lateksu w kaniulach dożylnych 
bezpiecznych. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 61 
Dotyczy Pakietu 11, poz. 2,3,4,5,6. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki Foley 100% 
silikon mają pozwalać na pełną wizualizację wydzieliny, w celu wczesnego wykrycia zmian – krwawienia, 
cech infekcji układu moczowego oraz zakażeń, poprzez pełną przezroczystość cewnika? 
Odpowiedź: Nie, cewniki nie muszą być w pełni przezroczyste.  
 
Pytanie 62 
Dotyczy Pakietu 11, poz. 2,3,4,5,6. Czy Zamawiający oczekuje aby do cewnika była dołączona  strzykawka 
z roztworem gliceryny w zestawie, strzykawka z 10% wodnym roztworem gliceryny, zapakowana fabrycznie 
/ jałowo wraz z cewnikiem, o pojemności odpowiadającej pojemności balonu cewnika? Takie rozwiązanie 
pozwala na zachowanie szczelności balonu przez dłuższy czas ( cewnik jest dopuszczony do utrzymywania 
do 6 tygodni)  oraz gwarantuje jałowość aplikowanego płyny. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga cewnika z załączona strzykawką.  
 
Pytanie 63 
Dotyczy Pakietu 11, poz 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwudrożnego cewnika Fole’y z 
balonem o pojemności 3 ml. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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Pytanie 64 
Dotyczy Pakietu 11, poz 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwudrożnego cewnika Fole’y z 
balonem o pojemności 5ml. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 65 
Dotyczy Pakietu 11, poz. 13. Prosimy o dopuszczenie cewników wykonanych  z poliamidu oraz tworzywa 
typu neoplex – mięknącego w temp. ciała, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 66 
Dotyczy Pakietu 11, poz. 23. Proszę o dopuszczenie cewnika do szynowania wewnętrznego moczowodów 
Double J w rozmiarze 3 o długościach 10 , 12, 15 18 i 22 cm  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 67 
Dotyczy Pakietu 11, poz. 24. Proszę o dopuszczenie cewnika do szynowania wewnętrznego moczowodów 
Double J w rozmiarze 4 o długościach  cm 10 , 12, 15 18 i 22 cm  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 68 
Dotyczy Pakietu 11, poz. 24. Proszę o dopuszczenie cewnika do szynowania wewnętrznego moczowodów 
Double J w rozmiarze 4 , 8 o długościach  zgodnie z SIWZ .  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 69 
Dotyczy Pakietu 11, poz. 27. Prosimy  o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu z cewnikiem 
otwartym od strony pęcherza z popychaczem 45 cm.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 70 
Pakiet 11 Poz.  28 Prosimy  o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu z cewnikiem otwartym od 
strony pęcherza z popychaczem ok 90  cm . 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 71 
Pakiet 11 Poz. 29 Prosimy o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w składzie:  Zestaw do 
szynowania moczowodów z cewnikiem pigtail do URS, skalowany co 1cm, z linią pozycyjną, jednostronnie 
otwarty z poliuretanu,  prowadnica z wewnętrznym mandrynem dł. 150cm , popychacz 90cm.CH 4,8.. 
Długość 22-30  cm. Cewnik do 12 miesięcy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 72 
Dotyczy Pakietu 11, poz. 33- 36. Prosimy o dopuszczenie zestawu do punkcji, nefrostommi w rozmiarach 
6,8,10 CH.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 73 
Dotyczy Pakietu 21. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma być wyposażony w zastawkę 
antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się krwi w kierunku filtra  i specjalną zatyczkę typu Flowstop, która 
zapewnia sterylność zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej.  
Dzięki temu  tworzy się coś na kształt systemu zamkniętego - można zestaw  wypełnić np. sola fizjologiczną, 
usunąć pęcherzyki powietrza, podłączyć do wkłucia  i zdjąć  zatyczkę dopiero po podłączaniu  do linii 
infuzyjnej bez ryzyka przypadkowej kontaminacji.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 74 
Dotyczy Pakietu 21, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do przetoczeń płynów 
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zawierającego linię 3 cm przed filtrem i 3 cm za filtrem, reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 16 poz. 1 filtr do przetoczeń płynów zawierający linię 3 cm 
przed filtrem i 3 cm za filtrem, reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 75 
Dotyczy Pakietu 21, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do żywienia pozajelitowego dla 
noworodków i małych dzieci zawierającego linię z elastycznego giętkiego przewodu 3 cm przed filtrem i 3 
cm za filtrem, reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 16 poz. 2 filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków 
i małych dzieci zawierającego linię z elastycznego giętkiego przewodu 3 cm przed filtrem i 3 cm za filtrem, 
reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 76 
Dotyczy Pakietu 36, poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego worka silikonowego z dziurką na 
szczycie posiadającego zabezpieczenie szczelności w postaci zaworu lip safety, system w łączeniu 22 mm o 
objętościach jak opisane w SIWZ ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 77 
Dotyczy Pakietu 36, poz. 2. Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV , 
bez użebrowania, z całkowicie przezroczystymi mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość 
wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, z wzmocnioną grzbietową częścią mankietu, z wbudowanym  w 
ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu.  W rozmiarach i zakresach 
wagowych : (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; >70kg. 
Sterylna.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 78 
Dotyczy Pakietu 36, poz. 2. Czy maska dla łatwej identyfikacji rozmiaru ma posiadać rozmiar maski  
kodowany kolorem mankietu ?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 79 
Dotyczy Pakietu 36, poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rury karbowanej o średnicy 19 mm. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie 80 
Dotyczy projektu umowy. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w §4 zapisu o 
następującej treści: „Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o 
uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę 
produktów ważnych dla zdrowia i życia.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 81 
Dotyczy projektu umowy §7 ust. 1 b), c). Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:  
1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
a) za każdą zwłokę w dostawie bądź odmowę dostawy - w wysokości 1% wartości towaru dostarczonego ze 

zwłoką, za każdy dzień zwłoki, 
b) w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad - w wysokości 1% wartości 

wadliwego towaru, za każdy dzień zwłoki” 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 82 
Dotyczy projektu umowy §6 ust. 1 a) Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:  
„a) wad jakościowych towaru – w terminie do 14 dni roboczych” 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  




