Ostrów Wielkopolski dnia 27.09.2018r.
Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
Dotyczy:
postępowania pn.”Dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku
przeznaczonych do opieki nad pacjentem dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie
Wielkopolskim” - oznaczenie sprawy: FDZP.226.30.2018.
Działając na podstawie art.38 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r.
Poz.1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
PYTANIE NR 1
Pakiet nr 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 10 w pozycji 7 oraz 8
kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem
stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym.
Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej
newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z
pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody
etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu
wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje). Duży otwór znajdujący się
w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych.
Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny,
hipoalergiczna pianka redukuje podrażniani skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze
zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji 1 oraz 2 kołnierzy ortopedycznych
jednorazowych typu Schanza? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
PYTANIE NR 2
Pakiet 2, poz. 18-21, 41-42
Prosimy o wydzielenie poz. 18-21, 41-42 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 oraz racjonalne gospoda rowanie finansami publicznymi. Odpowiedź:zgodnie z SIWZ.
Pakiet 4, poz.73
Czy zamawiający dopuści maskę dla dorosłych z rezerwuarem i drenem o dł. 200 cm? Odpowiedź: TAK
Pakiet 4, poz. 73-77
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 73-77 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pakiet 5, poz. 1-4,6-13,34-36,42,92-93,95
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 14,6-13,34-36,42,92-93,95 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na
złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie
miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Odpowiedź: NIE
Pakiet 5, poz. 2-3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK
Pakiet 5, poz. 4
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK

Pakiet 5, poz. 9
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, ,
długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych
pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim? Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 9,10
Czy zamawiający wymaga opasek identyfikacyjnych które są wykonane z nietoksycznego materiału PCV,
który nie zawiera 6P: DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP? Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 9,10
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 10
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80
mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu
danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym? Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 11,12,13
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze 100 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Każdy produkt pakowany indywidualnie.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
Pakiet 5, poz. 11,12
Czy wymagany jest wziernik pakowany w folia-folia? Odpowiedź: TAK
Pakiet 5, poz. 11,12
Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim
dokumentem? Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 11,12
Czy zamawiający dopuści wzierniki sterylne, pakowane indywidualnie? Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 34
Czy zamawiający dopuści/wymaga zaciskacza w dwóch kolorach niebieskim i białym?
Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 34
Czy zamawiający dopuści zaciskacz równoważny, ponieważ podczas przygotowywania postępowania nie
może wymagać konkretnych producentów ( lub nazw handlowych), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wnioskujemy, jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia,
o wskazanie jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne? Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 35
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze 144 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Każdy produkt pakowany indywidualnie.
Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 5, poz. 93
Z uwagi na fakt, że zamawiający podczas przygotowywania postępowania nie może wymagać konkretnych
producentów ( lub nazw handlowych), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, wnioskujemy, jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia, o wskazanie jakie cechy
lub parametry będą traktowane jako równoważne. Odpowiedź: folia, skała, zamykanie.
Pakiet 5, poz. 93
Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z
polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i
zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku? Odpowiedź: TAK
Pakiet 5, poz. 95
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze 50 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Każdy produkt pakowany indywidualnie.
Odpowiedź: dopuszcza
Pakiet 6, poz. 1-10
Prosimy o wydzielenie poz.1-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specja lizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiające mu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie
finansami publicznymi. Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pakiet 7, poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze 50 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Każdy produkt pakowany indywidualnie.
Odpowiedź: dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści maski bez oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego brak zawartości lateksu i celulozy? Odpowiedź: NIE
Pakiet 7, poz. 3-4
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze 100 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Każdy produkt pakowany indywidualnie.
Odpowiedź: dopuszcza.
Pakiet 7, poz. 3
Czy zamawiający dopuszcza czepek typu beret? Odpowiedź:dopuszcza.
Pakiet 14, poz. 1
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarze 112 cm x 140 cm?
Odpowiedź: dopuszcza.
Pakiet 14, poz. 1
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: dopuszcza.
Pakiet 14, poz. 1
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym
ściągaczem? Odpowiedź: TAK
Pakiet 14, poz.1,3,4
Prosimy o wydzielenie poz.1,3,4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , spe cjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiają cemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pakiet 14, poz. 3
Czy zamawiający mając na myśli 1 szt. rozumie 1 szt. rolki o długości 40 lub 50 bm? Odpowiedź: NIE ; 1 szt.
Pakiet 14, poz. 4
Czy zamawiający dopuści wycenę za śliniaki pakowane po 50 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w
górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: TAK.
Pakiet 14, poz. 4
Czy zamawiający dopuści wycenę za śliniaki pakowane po 100 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w
górę do pełnych opakowań?Odpowiedź: TAK.
PYTANIE NR 3
Pakiet 4 poz.60 do 65
1. Czy zamawiający oczekuje aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w
tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego
ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują
także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odpowiedź: dopuszcza.
2. Czy zamawiający oczekuje maski w pełni bezpiecznej w środowisku MR co oznacza, że maska krtaniowa
ma być pozbawiona wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będzie stwarzać dodatkowego
ryzyka dla pacjenta podczas badania MR jak i nie będzie wpływać na jakość obrazowania?
Odpowiedź: dopuszcza. Odpowiedż:
3. Czy zamawiający oczekuje żeby maski krtaniowe posiadały wzmocniony koniuszek mankietu nie
podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku?
Odpowiedż:
4. Czy zamawiający oczekuję żeby w masce krtaniowej rurka i mankiet uformowane były jako pozbawiona
łączeń całość dla większego bezpieczeństwa użytkowania? Odpowiedź: dopuszcza.
5. Czy zamawiający oczekuje aby rurka maski krtaniowej była usztywniona przez co skraca się czas
założenia ? Odpowiedź: dopuszcza.
Pakiet 4 poz.73
Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę dla dorosłych z rezerwuarem z drenem tlenowym o
dł.200 cm, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów. Odpowiedź: dopuszcza.
Pakiet 4 poz.73 do 77
Czy zamawiający oczekuje wyrobów pozbawionych szkodliwych ftalanów wykazujących szkodliwe działanie
na organizm, a w nadmiarze zwiększających ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory?
Odpowiedź: dopuszcza.

Pakiet 4 poz.84
Czy zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator manualny, wielorazowego użytku, dla dzieci,
wyposażony w silikonowy, samorozprężalny worek o pojemności 635 ml (objętość oddechowa 450 ml) z
zastawką zwrotną, zaworem ograniczającym ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O, rezerwuarem tlenowym o
pojemności 1500ml z zastawką oraz szczelnie przylegającą maską silikonową z otwartym mankietem w
rozm.2? Odpowiedź: dopuszcza.
Pakiet 4 poz.85,86
Czy zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator manualny, wielorazowego użytku, wyposażony w
silikonowy, samorozprężalny worek o pojemności 1475 ml (objętość oddechowa 1100 ml) z zastawką
zwrotną, zaworem ograniczającym ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O, rezerwuarem tlenowym o pojemności
1500ml z zastawką oraz szczelnie przylegającą maską z pompowanym mankietem w rozm.5?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
Pakiet 4 poz.84,85,86
1. Czy w celu zapewnienia skutecznej wentylacji, resuscytatory dla dzieci oraz resuscytatory dla dorosłych,
mają być wyposażone w zintegrowany z workiem silikonowym pasek na dłoń zapobiegający przed
wyślizgiwaniem się z dłoni i wyrównujący siłę uciśnięć? Odpowiedź: dopuszcza, ale nie wymaga.
2. Czy w celu wygodnego ustawienia aparatu (bez konieczności odrywania maski od twarz pacjenta)
połączenia maski twarzowej z zaworem pacjenta i zaworu pacjenta z workiem mają być obrotowe?
Odpowiedź: dopuszcza, ale nie wymaga.
Pakiet 4 poz.92
Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności
filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji
ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: objętość oddechowa Vt 150-1500ml,
poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H20,
przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem mocowanym na stałe?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.
Pakiet 9, poz.3
Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowych elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i
wilgoci dla dzieci, objętość oddechowa VT 70-600ml, jałowy, przestrzeń martwa 22 ml skuteczność filtracji
dla wirusów >99,999%, bakterii >99,9999%, poziom nawilżania 32 mg/l przy VT 500ml, waga filtra 17 g?
Odpowiedż: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz.93
Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowych elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i
wilgoci dla dzieci o masie od 8 do 15kg, objętość oddechowa 70-600ml, jałowy, skuteczność filtracji dla
wirusów ≥99,999%, bakterii ≥99,9999%, poziom nawilżania 31 mg/l przy VT 500ml, przestrzeń martwa 22
ml, waga filtra 17 g? Odpowiedz: zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz.110
Czy w celu wygodnego ustawienia aparatu (bez konieczności odrywania maski od twarz pacjenta)
połączenia maski twarzowej z zaworem pacjenta i zaworu pacjenta z workiem mają być obrotowe?
Odpowiedż: dopuszcza , ale nie wymnaga.
Pakiet 4 poz.54 do 81, 84 do 86, 89 do 93
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co zapewni
zwiększenie konkurencyjności a uwzględniając ilości pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą ofertę
cenową. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
PYTANIE NR 4
Pakiet nr 4 poz.107. Czy Zamawiający wymaga aby kaniule wysokich i niskich przepływów były wyrobem
medycznym klasy II? Odpowiedż: TAK
Pakiet nr 29 poz.4. Czy zamawiajacy dopuści kaczkę męską tradycyjna? Odpowiedż: NIE
Pakiet nr 12 poz. 4 Czy Zamawiający oczekuje szczotki do mycia butelek o pojemnosci 0,25l; 0,5l cz 1l?
Odpowiedż: 1 litr
Pakiet nr 12 poz.5. Czy Zamawiający oczekuje szczotke do mycia probówek z czubkiem cz wachlarzykiem
oraz prosze o wskazanie średnicy szczotki: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. Odpowiedż:15mm, 25mm, 30mm
PYTANIE NR 5
Pytanie 1 Pakiet 28
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 28 wydzieli pozycje: od
1 do 9,17,18,19 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór

z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ
Pytanie 2 Pakiet 28 pozycja 5 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o
podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3 Pakiet 28 pozycja 5
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie wymogów wagowych dla
czujników. ( czujnik dla noworodków poniżej 3 kg, dla dzieci 3-20 kg.) Odpowiedż: 3-20kg.
Pytanie 4 Pakiet 28 pozycja 8
Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia czujnika ( klips na palec czy silikon ) ?
Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5 Pakiet 28 pozycja 9
Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia czujnika ( klips na palec czy silikon ) ?
Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
Pakiet 28 pozycja 18 - W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie
numeru katalogowego lub numeru REF czujnika. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
Pakiet 28 pozycja 19 - W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie
numeru katalogowego lub numeru REF czujnika. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8 Pakiet 36 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie
36 wydzieli pozycje: od 1 do 5,8 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten
sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym
samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedż: NIE
Pakiet 36 pozycja 8 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do kardiomonitora EMTEL REF
ZDC 4201 (25-35cm) ? Odpowiedż: dopuszcza.
Pakiet 43 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 43
wydzieli pozycje: od 1 i 2 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na
złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie
miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedż: zgodnie z SIWZ
Pakiet 44 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 44
wydzieli pozycje: od 1 i 6 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na
złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie
miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedż: zgodnie z SIWZ
Pakiet 44 pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o 1 czy 2 żyłowe mankiety ?
Odpowiedż: jednozylowe
Pakiet 44 pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju konektora do mankietu ?
Odpowiedż: wezyk do mankietu S902
Pakiet 44 pozycja 7 - Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o czujnik jedno czy wielorazowy ?
Odpowiedż: jednorazowe
Pakiet 44 pozycja 7 - Prosimy Zamawiającego o informacje dla kogo ma być przeznaczony czujnik ?
Odpowiedż: dla dzieci I doroslych.
Pakiet 44 pozycja 7 - Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju zakończenia czujnika ( klips na palec
czy silikon ) ? Odpowiedż: silikonowe
Pakiet 44 pozycja 7 - Prosimy Zamawiającego o informacje o długości czujnika ( 1 metr czy 3 metry ) ?
Odpowiedz: 1m.
Pakiet 50 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 50 wydzieli
pozycje: od 4 do 8 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór
z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ
Pakiet 51 - Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 51 wydzieli
pozycje: 2 i 3 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór
z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ
Pakiet 51 pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o informacje o długości czujnika ( 1 metr czy 3 metry ) ?
Odpowiedż: 3m.
Pakiet 51 pozycja 1
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie silikonowych czujników saturacji dla dorosłych i dzieci do
kardiomonitora Philips w przedziale wagowym poniżej 3 kg i powyżej 40 kg ? Odpowiedż: TAK
Pakiet 51 pozycja 4 - Prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o mankiet jedno czy wielorazowy ?

Odpowiedż: jednorazowe.
Pakiet 51 pozycja 4 - Prosimy Zamawiającego o informacje o rodzaju konektora do mankietu ?
Odpowiedż: dla dzieciecych typu motylek; dla doroslych typu szybkozlaczka.
Pakiet 51 pozycja 5 - Prosimy Zamawiającego o informacje o rozmiarach mankietów lub przeznaczeniu.
Odpowiedż: dla doroslych
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? Odpowiedż: NIE ,
poniewaz zamawiajacy prowadzi postepowanie z zastosowaniem art.24aa.
PYTANIE NR 6
Pakiet nr 5 pozycja 94
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 5 („Okulary do fototerapii dla
noworodków, 2 regularne elastyczne opaski zapinane na rzepy, podwójna osłonka na oczy, bez dodatku
lateksu.”) z pakietu nr 4 i stworzenie osobnego pakietu. Taki zabieg pozwoli Zamawiającemu zwiększyć
konkurencyjność postępowania. Zebranie tak dużej ilości produktów w jednym pakiecie uniemożliwia
dystrybutorowi wspomnianego produktu na złożenie oferty. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 5 pozycja 94
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie okularków do fototerapii które nie posiadają podwójnej
osłonki na oczy jednakże powierzchnia absorbująca jest promienie znajduje wewnątrz i stanowi integralna
cześć ochronników, przy czym okularki posiadają wklęśnięcia w okolicy oczodołów co umożliwia swobodny
ruch powiek? Odpowiedż: zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 15
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania wydzieli z pakietu nr 15 pozycję nr 6
(Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym do Infant Flow ); nr 7 ( Czapeczka
z mankietem i dostępem do ciemiączka do Infant Flow); nr 9 ( Czujnik brzuszny oddechów do nCPAP Infant
Flow); nr 10 ( Paskowe mocowania pacjenta do Infant Flow- różne rozmiary lub czapeczka w rozmiarach
000-9); nr 19 ( Maska nosowa rozmiar S– do nCPAP Infant Flow); nr 20 ( Maska nosowa rozmiar M– do
nCPAP Infant Flow); nr 21 (Maska nosowa rozmiar L– do nCPAP Infant Flow); nr 22 ( Maska nosowa
rozmiar XL– do nCPAP Infant Flow) do oddzielnego pakietu lub wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej
na daną grupę? Odpowiedż: zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 32
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania wydzieli z pakietu nr 32 pozycję nr 5
(Rury do respiratora Fabian RT 125); nr 6 ( Łącznik respiratora z komorą do Respiratora Fabian); nr 7
( Komora nawilżacza MR225 do nCPAP Infant Flow); nr 11 (Komora nawilżacza MR290 z automatycznym
napełnianiem wodą); nr 15 ( Mocowania do nosków – dostępne w trzech rozmiarach); nr 16 ( Maseczki –
rozmiar S, M L, XL); nr 17 (Noski – dostępne w min 5 rozmiarach); nr 18 ( Czapeczki – obwód głowy 17-22
cm); nr 19 (Czapeczki – obwód głowy 22-25 cm); nr 20 (Czapeczki – obwód głowy 25-29 cm); nr 21
(Czapeczki – obwód głowy 29-36 cm) do oddzielnego pakietu lub wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej
na daną grupę? Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 36 pozycja 5
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 5 (Opaski rzepowe mocujące do czujnika
saturacji typu Y) z pakietu nr 36 do oddzielnego zadania. Zmiana konfiguracji zadania umożliwi złożenie
oferty większej ilości Wykonawców co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność ofert, obniżenie
ceny i co za tym idące oszczędności dla szpitala. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 36 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzymaczy / opasek rzepowych do mocowania czujników
saturacji nie posiadających kształtu Y, lecz konstrukcja oraz zastosowane materiały umożliwiają poprawne
utrzymanie czujnika zaś sama opaska może być używana przez wiele dni, co więcej materiał pozwala na
pełna higienę miejsca mocowania czujnika puls oksymetru? Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
PYTANIE NR 7
Pytanie nr 1 pakietu nr 3 - Zwracamy się z prośba o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 80-dren tlenowy
pacjenta 900RD010 Fisher & Paykel oraz utworzenie nowego pakietu. Wydzielenie zmniejszy koszty zakupu
Zamawiającego oraz pozwoli na wystartowanie wyłącznemu Dystrybutorowi na Polskę tego wyrobu
medycznego. Odpowiedż: zgodnie z SIWZ.
/-/ Dariusz Bierla
Dyrektor ZZOZ
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