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LAS-59/1-PN/15-2018       Rybnik, dnia 30.03.2018 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Ane stezjologii i Intensywnej Terapii 
(zamówienie nr LAS-59-PN/15-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 01.03.2018 r., nr 2018/S 042-091555 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1 : „Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2, 3 
 Prosimy o odstąpienie od wymogu silikonowych zastawek na łączniku oraz otworach 

wentylacyjnych, przy spełnieniu pozostałych wymagań” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 2: „Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną 
pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną 
gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania 
mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki 
prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz 
objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez 
maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od 
rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-
100kg?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 3: „Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o objętości worka  
1800 ml, objętości oddechowej 1060 ml, z uchwytem na rękę do stabilizacji, zastawką 
bezpieczeństwa 60 cm H2O, rezerwuar tlenu o pojemności 1700 ml, bez portu do 
podawania tlenu, z drenem tlenowym min. 2m? ” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
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Pytanie 4: „Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków i małych dzieci  
o objętości worka 550 ml, objętości oddechowej 170 ml?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 5: „Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy pediatryczny o objętości worka 320 ml, 
objętości oddechowej 140 ml, z uchwytem na rękę do stabilizacji, zastawką bezpieczeństwa 
60 cm H2O?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 6: „Pakiet nr 13, pozycja nr 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 3 kranikowej o poniższych parametrach : 
Rampa 3 kranikowa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych 
leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność 
pęcherzyków powietrza. Każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu 
zakończony koreczkiem. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym 150cm (pakowane 
razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub 
stojaku, nazwa firmy na rampie.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 

 
Pytanie 7: „Pakiet nr 13, pozycja nr 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 4 kranikowej o poniższych parametrach : 
Rampa 4 kranikowa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych 
leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność 
pęcherzyków powietrza. Każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu 
zakończony koreczkiem. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym 150cm (pakowane 
razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub 
stojaku, nazwa firmy na rampie.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 8: „Pakiet 2, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych 

o objętości 1630 ml, objętość dostarczona 800 ml zawór ograniczający ciśnienie 60 cm H2O, 
rezerwuar tlenowy o poj. 2000 ml , port do podawania leków, dren tlenowy min. 2m?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, iż pozycja nr 1 pakietu nr 2 to rurka intubacyjna bez  
mankietu. 
 
Pytanie 9: „Pakiet 2, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków 

i małych dzieci  objętość dostarczona 150 ml zawór ograniczający ciśnienie 40 cm H2O, 
rezerwuar tlenowy o poj.600/ 1600 ml ?” 

Odpowied ź 9: : Zamawiaj ący zwraca uwag ę, iż pozycja nr 2 pakietu nr 2 to rurka intubacyjna 
z mankietem. 
 
Pytanie 10: „Pakiet 2, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy pediatryczny , 

objętość dostarczona 680 ml, zawór ograniczający ciśnienie 40 cmH2O, rezewuar drenowy 
o poj. 1600 ml.?” 

Odpowied ź 10: : Zamawiaj ący zwraca uwag ę, iż pozycja nr 3 pakietu nr 2 to rurka intubacyjna 
z mankietem. 
 
Pytanie 11: „Dotyczy pakiet nr 10 sonda do pomiaru temperatury w  pęcherzu moczowym. 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika Foley wykonanego ze 100% silikonu wraz 
s sondą temperatury do monitorowania temperatury w pęcherzu moczowym w wymaganych 
w SIWZ rozmiarach CH 14, 16 i 18. Połączenie elektryczne kompatybilne z posiadanymi 
przez zamawiającego kablami połączeniowymi”.    
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Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w  pytaniu.  
 
Pytanie 12: „Pakiet nr 13 poz. 1  

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na produkt wg opisu: „Rampa trzykranikowa 
jednorazowego użytku, nietoksyczna, odporna na działanie lipidów, przeźroczysta obudowa 
toru przepływu, pokrętła trójramienne , pokrętła 360° posiadające  wyczuwalny indykator 
położenia w każdej pozycji co 45°, nie zawiera lateksu i DEHP, złącze męskie z niezależnie 
obracająca się osiowo nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone 
koreczkami, odporna na pękanie, wykonana z poliamidu. Pojemność wypełniania 0,7ml. 
Wzmocniona zewnętrzną obudową z uchwytem wystającym poza rampę, ze specjalną 
profilowaną strefą do stabilnego i bezpiecznego mocowania. Każde pokrętło w innym kolorze 
do łatwej identyfikacji linii. Sterylna, pakowana pojedyńczo, opakowanie typu folia-papier.” ” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 13: „Pakiet nr 13 poz. 2  

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na produkt wg opisu: „Rampa pięciokranikowa 
jednorazowego użytku, nietoksyczna, odporna na działanie lipidów, przeźroczysta obudowa 
toru przepływu, pokrętła trójramienne , pokrętła 360° posiadające  wyczuwalny indykator 
położenia w każdej pozycji co 45°,  nie zawiera lateksu i DEHP, złącze męskie z niezależnie 
obracająca się osiowo nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone 
koreczkami, odporna na pękanie, wykonana z poliamidu. Pojemność wypełniania 1,09ml. 
Wzmocniona zewnętrzną obudową z uchwytem wystającym poza rampę, ze specjalną 
profilowaną strefą do stabilnego i bezpiecznego mocowania. Każde pokrętło w innym kolorze 
do łatwej identyfikacji linii. Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie typu folia-papier.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 14: „Pakiet nr 4 poz. 12  

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na produkt wg opisu: „Kranik trójdrożny sterylny, 
odporny na lipidy, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło 
trójramienne, posiadający  wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji co 45°, 
możliwość obrotu pokrętła o 360°, nie zawiera lateksu i DEHP, złącze męskie z niezależnie 
obracająca się osiowo nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone 
koreczkami, odporne na pękanie, wykonane z poliamidu. Wypełnienie 0,26 ml. Oznakowanie 
kolorystyczne pokrętła (niebieski, czerwony, żółty, biały) - do wyboru przez zamawiającego 
podczas zamawiania). Sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie typu folia-papier.” ” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 15: „Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4  

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania bez rozmiaru ch4?” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 16: „Dotyczy pakietu nr 2, poz. 6  

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza o długości 15cm?” 
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Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 17: „Dotyczy pakietu nr 2, poz. 8  

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy o długości 60cm?” 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisa nego                              
w pytaniu. 
 
Pytanie 18: „Dotyczy pakietu nr 2, poz. 9  

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy z metalowym rdzeniem?” 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego                              
w pytaniu. 
 
Pytanie 19: „Dotyczy pakietu nr 3  

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów sterylnych?” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaoferowanie  w pakiecie  nr 3 produktów 
sterylnych, z wyj ątkiem poz. nr 7 maski silikonowej wielorazowego u żytku. 
 
Pytania od nr 20 do nr 23 dotycz ą pakietu nr 3  
Pytanie 20: „Prosimy o wydzielenie poz.1,6,7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli 

innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej 
oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, 
jak i osiągnięcie niższych cen?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 21: „Poz.2-3 

Czy zamawiający dopuści maskę z drenem i rezerwuarem, typ prosty, wykonaną z 
nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją 
użytkowania ), dren o przekroju standardowym o długości 200 cm, rozmiary S-XL, sterylną? 
Czy zamawiający dopuści maski i przewody tlenowe zawierające latex?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 22: „Poz.4-5 

Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny 
materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania ), dren o 
przekroju standardowym o długości 200 cm, rozmiary S-XL, sterylną, maska posiada gumkę 
i sztywnik na nos? 
Czy zamawiający dopuści maski i przewody tlenowe zawierające latex?” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 23: „Poz.8-9 

Czy zamawiający dopuści maskę z drenem i nebulizatorem ,typ prosty, wykonaną 
z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją 
użytkowania ), dren o przekroju standardowym o długości 200 cm, rozmiary S-XL, sterylną, 
zbiornik do nebulizacji o pojemności 6 ml? 
Czy zamawiający dopuści maski i przewody tlenowe zawierające latex?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
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Pytanie 24: „Pakiet nr 2, poz. 6-9:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co 
umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 25: „Pakiet nr 3, poz. 2-5, 8, 9: Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne?” 
Odpowied ź 25: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaoferowanie  we wskazanych pozycjach 
produktów sterylnych. 
 
Pytanie 26: „Pakiet nr 3, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe o następujących 

pojemnościach balonów: rozmiar 3 – 15-20, rozmiar 4 – 25-30 oraz rozmiar 5 – 30-40ml?” 
Odpowied ź 26: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytania od nr 27 do nr 33 dotycz ą pakietu nr 3  
Pytanie 27: „Poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej z miękkim mankietem 
z zaworem do regulacji ciśnienia w rozmiarach w rozmiarach wiekowych od 1-7 
odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / 
dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 28: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski mają być wyposażone w pionowy, 

siilikonowy zawór do napełniania mankietu  oraz pozbawione od szkodliwego plastyfikatora 
DEHP? ” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 
Pytanie 29: „Poz. 2,3,4,5, 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga masek do tlenoterapii wolnych od 
szkodliwego ftalanu DEHP, z wyraźnym oznaczeniem tej cechy oraz piktogramem 
obrazującym wszystkie elementów zestawu na etykiecie pojedynczego opakowania?” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 
Pytanie 30: „Poz. 3  

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga masek dla dzieci do tlenoterapii 
z rezerwuarem tlenowym o poj. 0,6L, wolnej od lateksu, DEHP?” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 
Pytanie 31: „Poz. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, 
bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, 
z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator 
uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co 
chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki 
oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Maska bez zawartości  
lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika 
kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na 
rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na 
opakowaniu instrukcja użycia, rozmiary 1.0-5.0” 
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Odpowied ź 31: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 32: „Poz. 9 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nebulizatory dla dzieci mają 
charakteryzować się szybkim tempem nebulizacji (szybkością opróżniania zbiornika) przy 
przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu ma wynosić max. 3,3 min. (+/- 0,1 min.)?” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 
Pytanie 33: „Poz. 8,9 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszego ufiksowania drenu do 
nebulizatora, zestawy do nebulizacji mają być wyposażone w dren tlenowy z różnokoloro-
wymi łącznikami,  z jednej strony zakończony sztywnym, łącznikiem standardowym 
dedykowanym do nebulizatora kodowanym kolorystycznie barwą dyfuzora?” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 
Pytania od nr 34 i 39 dotycz ą pakietu nr 2  
Pytanie 34: „Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma 

być wolna od DEHP oraz wygięta i wyprofilowana w sposób zapobiegający odstawaniu 
końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu a tym sam minimalizująca 
ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?” 

Odpowied ź 34: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwi ązanie. 
 
Pytanie 35: „Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej o parametrach 

wskazanych w SIWZ w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, a w rozmiarach 6,5 oraz 7,0 rurki 
intubacyjnej z PVC, bez mankietu, skalowanej jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika 
RTG, z otworem Murphy, do intubacji przez  usta i nos, sterylnej.” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 36: „Pakiet 2, Poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z dwoma  widocznymi w  trakcie 
intubacji znacznikami głębokości, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 37: „Pakiet 2, Poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać 
dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich 
symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia 
równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury 
odsysania? ” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
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wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 38: „Pakiet 2, Poz. 6, 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego przedłużacza do rurek 
tracheostomijnych o dł. 15 cm” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 39: „Pakiet 2, Poz. 9  

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic sterylnych do rurek intubacyjnych 
w rozm.: 
-  6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm 
- 10 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 3.3 mm 
- 12 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 4.0 mm 
- 14 o długości całkowitej 384 cm i średnicy 4.7 mm” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 40: „Pakiet 13, Poz. 1  

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rampy 3 kranikowej wykonanej z materiałów 
niezawierających PCV (polisulfon) , odpornych na działanie lipidów;, z wyjściem typu 
męskiego (z obrotowym kołnierzem), wszystkie wejścia i wyjścia zabezpieczone koreczkami 
ochronnymi, objętość wypełnienia nie większa niż 3,4 ml, wytrzymałość na ciśnienie do 2 
barów, kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem o 360° z naniesionymi kierunkami 
wypływu, , sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie typu folia papier. 
Oferent zobowiązuje się dostarczyć uchwyty do ramp wielorazowego użytku wg potrzeb 
Zamawiającego. ” 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 41: „Pakiet 13, Poz. 2  

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rampy 5 kranikowej wykonanej z materiałów 
niezawierających PCV (polisulfon), odpornych na działanie lipidów, z wyjściem typu 
męskiego (z obrotowym kołnierzem), wszystkie wejścia i wyjścia zabezpieczone koreczkami 
ochronnymi, objętość wypełnienia nie większa niż 4,2 ml, wytrzymałość na ciśnienie 1 bar, 
kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem o 360° z naniesionymi kierunkami wypływu, , 
sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie typu folia papier  
Oferent zobowiązuje się dostarczyć uchwyty do ramp wielorazowego użytku wg potrzeb 
Zamawiającego.” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytania od nr 42 do nr 47 dotycz ą pakietu nr 2  
Pytanie 42: „poz. 2 i 3 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby łącznik 15mm był 

kolorystycznie oznaczony.” 
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Odpowied ź 42: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 43: „poz. 4  Czy Zamawiający dopuszcza by otwory znajdujące się na cewniku były 
naprzemianległe?” 
Odpowied ź 43: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 44: „poz. 4  Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dostępne w rozmiarach Ch 6-22?” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 45: „poz. 4  Czy Zamawiający wymaga by cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych 

pochodziły od tego samego producenta co rurki intubacyjne w celu uzyskania pełnej 
kompatybilności?” 

Odpowied ź 45: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym i SIWZ. 
 
Pytanie 46: „poz. 7 Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm?” 
Odpowied ź 46: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 47: „poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę sterylną do rurek intubacyjnych 

w rozmiarach: 
1. 6FR do rurek 2,0-4,5 
2. 10 FR do rurek 4,5-6,5 
3. 14 do rurek 7,0-10,0 ” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytania nr 48 i 49 dotycz ą pakietu nr 3, poz. 6  
Pytanie 48: „Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe posiadające informację o maksymalnej 

objętości wypełnienia mankietu oraz zakresie wagowym na korpusie zamiast na baloniku 
kontrolnym?” 

Odpowied ź 48: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 49: „Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary z wypełnieniem balonu: 3 - 20 ml, rozmiar 

4 – 30 ml, 5 – 40 ml?” 
Odpowied ź 49: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
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Pytania od nr 50 do nr 53 dotycz ą pakietu nr 3  
Pytanie 50: „poz 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści  w poz 2 i 3 jako równoważną maskę do tlenoterapii 
z rezerwuarem z drenem o dł 200 cm , przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?” 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 51: „poz 4 

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem o dł 200cm przy zachowaniu 
pozostałych parametrów Siwz?” 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 52: „poz 6 

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej  o następujących parametrach: 
sterylna z mankietem niskociśnieniowym z przeźroczystego PCV bez lateksu, wygięta pod 
kątem 90°, łącznik 15mm, blokada anty-zagryzieniowa ułatwiająca jednocześnie aplikację 
maski, balonik kontrolny poziomu napompowania mankietu z informacją maksymalnej 
objętości wypełnienia mankietu oraz zakresem wagowym pacjenta. Mankiet maski 
wypełniony w odpowiednim stopniu (co całkowicie zabezpiecza przed sklejanie się mankietu 
i nie wymaga stosowania żadnych system wyrównania ciśnienia w mankiecie). Opakowanie 
wyposażone w sztywny element ochronny zabezpieczający produkt i zapobiegający zmianie 
kształtu.  
Wypełnienie balonu: rozm. 3 - 20 ml, rozm. 4 - 30 ml, rozm. 5 - 40 ml” 

Odpowied ź 52: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 53: „poz 7,8 

Czy Zamawiający dopuści maskę nebulizacyjną – dla dorosłych ( poz 7), dla dzieci( poz 8) 
z drenem o dł 200 cm, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?” 

Odpowied ź 53: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 54: „Pakiet 5 nr 5 poz 2 

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków i małych dzieci 
o objętości dostarczonej 150 ml, objętości  resuscytatora- 220ml, pozostałe parametry 
zgodnie z Siwz” 

Odpowied ź 54: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 55: „Pakiet 5 poz 3 

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy pediatryczny o objętości dostarczonej 
450 ml, objętości  resuscytatora- 635ml, pozostałe parametry zgodnie z Siwz” 

Odpowied ź 55: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 10.04.2018 r.  do godziny 11.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 11.30 . 
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