
 

 

 

 
 

 

Zn_2022_06 

Ropczyce, dnia 10.06.2022 

 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zespół Opieki Zdrowotnej informuje o złożonych do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia zapytaniach, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, znak 

sprawy Zn_2022_06, pod nazwą: Sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych Zamawiający 

przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią 

integralną część SWZ.  

 

WYKONAWCA 1 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści dren wykonany z PCV? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści igły typu Pencil-Point w rozmiarze 22G/90mm z igłą 

prowadzącą? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści kaniule o przepływie 142 ml/min, z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach 1,3x45 mm (18G – zielona),  

o przepływie 90ml/min oraz z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach 1,1x32 mm (20G – różowa),  

o przepływie 65ml/min oraz z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach 0,9x25 mm (22G – niebieska),  

o przepływie 36ml/min oraz z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zadanie nr 1, pozycja nr 32 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 23ml/min oraz z 2 paskami 

RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 17ml/min oraz z 2 paskami 

RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 39 – Czy zamawiający dopuści maskę z drenem zakończonym standardowym 

łącznikiem (na wcisk)?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuść równoważony przyrząd o następujących parametrach: 

• W całości bursztynowy 

• Ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami 

• Odpowietrznik z filtrem hydrofobowym przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką 

• Elastyczna komora kroplowa  

• Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml  

• Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm 

• Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock 

• Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy 

• Miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP 

• Długość drenu 150 cm 

• Łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y 

• Pozbawiony w całości DEHP (ftalanów) oraz lateksu 

• Sterylny, jednorazowego użytku 

• Opakowanie foliowe 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 63 – Czy zamawiający dopuści równoważne maski anestetyczne, wykonane w całości 

z medycznego PCV, z nadmuchiwanym mankietem, z zaworem skierowanym pionowo w dolnej części maski, 

bez możliwości stosowania w środowisku MRI,  w rozmiarach 0 – 6 odpowiednio: noworodek, niemowlę, 

dziecko, dorosły S / dziecko, dorosły M, dorosły L, dorosły XL, waga w g odpowiednio: 9,8 / 13,3 / 23,6 / 28,9 / 

36,6 / 49,4 / 66,3, dla rozmiaru 0, 1 złącze 15 mm żeńskie oraz dla rozmiaru 2 – 6 złącze 22mm żeńskie, 

rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez zawartości ftalanów oraz 

lateksu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 63 – Czy zamawiający dopuści równoważne maski anestetyczne, wykonane w całości 

z medycznego PCV, z nadmuchiwanym mankietem, bez zaworu, z możliwością stosowania w środowisku MRI,  

w rozmiarach 0 – 6 odpowiednio: noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły S / dziecko, dorosły M, dorosły L, 

dorosły XL, waga w g odpowiednio: 9,8 / 13,3 / 23,6 / 28,9 / 36,6 / 49,4 / 66,3, dla rozmiaru 0, 1 złącze 15 mm 

żeńskie oraz dla rozmiaru 2 – 6 złącze 22mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt 

mikrobiologicznie czysty, bez zawartości ftalanów oraz lateksu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 

 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 64 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową 

jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, 

posiadającą łukowaty kształt; z luźnym, niewbudowanym na całej długości rurki drenem; poślizgowa 

powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; rozmiar kodowany kolorem 

zatyczki oraz numerycznie na korpusie maski, opakowaniu jednostkowym oraz na baloniku kontrolnym; 

znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; rozmiary i zakresy wagowe: 3 (30-50kg); 4 

(50-70kg); 5 (>70kg)?   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 66 – Czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml, skalowany 

naprzemiennie co 1ml (numerycznie co 2ml)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 67 – Czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml, skalowany 

naprzemiennie co 1ml (numerycznie co 2ml)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 73 – Czy zamawiający dopuści równoważny uchwyt do rurek intubacyjnych  

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 

• Rozmiar uniwersalny 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 73 – Czy zamawiający dopuści równoważny uchwyt do rurek intubacyjnych  

o następujących parametrach: 

• Jednoczęściowa 

• Szybkie i komfortowe założenie 

• Możliwość indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta 

• Możliwość wielokrotnej zmiany ułożenia rurki 

• Wygodne mocowanie na rzep 

• Otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki 

• Dodatkowy rzep samoprzylepny na rurkę intubacyjną umożliwiający jej zamocowanie do opaski 

• Neutralne dla bakterii 

• Jednorazowego użytku 

• Pakowane pojedynczo 

• Rozmiar: 72cm lub 82cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 

 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 74 – Czy zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS, pakowane w opakowanie 

papierowo-foliowe?  

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 76 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek 

intubacyjnych o długości 60cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 Zadanie nr 1, pozycja nr 76 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z elastyczną 

przedłużką dołączoną osobno?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 77 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek 

tracheostomijnych o długości 30cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 Zadanie nr 1, pozycja nr 77 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z elastyczną 

przedłużką dołączoną osobno?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Wykonawca II 

 

Pytanie do pozycji nr 73 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty do rurki intubacyjnej w postaci wyściełanego paska  

z miękkiej pianki, z rzepami, z poziomo ułożonym mechanizmem wciskowo-śrubowym, dostępne w rozmiarze 

dla dorosłych i dla dzieci. Rozmiar kodowany kolorem paska – niebieski dla dorosłych, różowy dla dzieci? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
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