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WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   sspprrzzęęttuu  mmeeddyycczznneeggoo  jjeeddnnoorraazzoowweeggoo  

uużżyyttkkuu..  

  Nr sprawy:  ZP – 17 – 084 UN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
 

Pytanie 1) Dotyczy Pakietu nr 6: Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych 
o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości 
materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 
cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, 
zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem; ramię do 
worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,l wraz z łącznikiem do 
worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego 
powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt. Posiada certyfikat stosowania do 7 dni? Odp. Nie, zgodnie 
z SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest obwód oddechowy do respiratora, który w swoim opisie nie zawiera 
worka oddechowego. 

Pytanie 2) Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty 
elektronicznej w formie pliku PDF? Odp. Nie, zgodnie z SWZ. 

Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3: Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z 
mechaniczną kontrolą ssania z pojedynczym drenem łączącym. Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i 
grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona). Wyposażony 
w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie os 10-40cm 
H2O, bezgłośny wyskalowany do objętości 2500ml, posiadający wskaźnik  umożliwiający wizualizację 
prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, 
automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o 
wysokości do 36cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku, w przypadku umieszczenia na 
podłodze z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji 
horyzontalnej ( poziomie) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, 
zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem 

łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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