
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie 

ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

 
  

 Niemodlin, dnia 23 listopada 2020r. 

 

 

Do Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SZOZ  

w Niemodlinie L.dz. SZOZ/ZO-3/996/2020 

 

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

 

Pakiet 1, poz. 7-8,11,20-21,34-35,39,41 

Czy zamawiający wydzieli poz.7-8,11,20-21,34-35,39,41 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na 

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, 

gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odp.: Nie 

Pakiet 1, poz. 7 

czy zamawiający dopuści jednostronną i czytelną skalę? 

Odp. Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz. 11,34 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. : Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz. 20 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz. 35 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 200 szt. w rolce z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 
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Pakiet 1, poz. 39 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz. 41 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem 

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. Dopuszczamy.  

 

Pakiet 1 poz. 3 - 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wyposażone w kryzę ograniczającą w pełni zabezpieczającą przed 

przypadkowym wypadnięciem tłoka?  

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1 poz. 3 - 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wyposażone w pojedynczą skalę pomiarową? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 40 opakowań? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z jednostronną skalą? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające zastawkę antyzwrotną zamiast filtra hydrofobowego? 

Odp.: Nie 

Pakiet 1 poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z nieprzezroczystym konektorem? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1 poz. 15 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowany przyrząd ma posiadać dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze 

zmatowioną powierzchnią gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Elastyczna 

komora kroplowa o długości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiającymi wkłucie w 

pojemniki z płynami, kroplomierz komory -20kropli =1ml +-/-  0,1ml, posiadający filtr  zabezpieczający przed 

większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um.? 

Odp.: Dopuszczamy, nie wymagamy 

Pakiet 1 poz. 22 
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Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1 poz. 30 

Czy Zamawiający dopuści plastikowe pensety anatomiczne j.u.? 

Odp.: Nie 

Pakiet 1 poz. 39 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 320 op. po 50 

sztuk? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz.41 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków wykonane z polipropylenu o pojemności 30 ml? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz.41 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a’90 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości 

zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 334? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz.42 

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną pakowaną a’100 sztuk oraz jej wycenę z przeliczeniem ilości 

zamawianych opakowań do 2? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1 poz. 43 

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245x115x50 mm? 

Odp.Dopuszczamy 

Pakiet 1 poz. 50 

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia rurek tracheostomijnych o średnicy około 11mm? 

Odp. Dopuszczamy  

Pakiet 1, poz. 1-8 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odp.: Nie 

Pakiet 1, poz. 3-6 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego oznakowania opakowań ? 

Odp. Tak 

Pakiet 1, poz. 3-6 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania podwójnej skali? 

Odp.: Tak 

Pakiet 1, poz. 6 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. 

z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym? 

Odp.: Dopuszczamy 

Pakiet 1, poz. 34 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odp.: Nie 

Pakiet 1, poz. 39 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 39 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odp.: Nie 

 

Pytanie 1 dotyczy pakietu 2 pozycji 1 

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej 

>99,999%, z portem do kapno z koreczkiem zabezpieczającym. Złącza 22M/15F. Waga 21g, powierzchnia 

filtracyjna 25 cm2, opór przepływu przy 30l /min   0,5 cm H2O;przy 60 l/min  1,4 cm H2O; przy 90 l/min   2,76 

cm H2O. Objętość oddechowa VT150 - 1500 ml, przestrzeń martwa 33 ml. Czas użytkowania do 24 godzin. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 2 dotyczy pakietu 2 pozycji 3  

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” wyposażony w port do podawania tlenu 

5,5 mmM, port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie, średnica portu do odsysania 6,1mm , masa: 8,4 

g, przestrzeń martwa: 15 ml, Nawilżanie po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml; po 24 godz. 28,8mg/l H2O 

przy Vt=500ml. Opór przepływu 0,63cm H2O przy 30l/min; 1,8 cm H2O przy 60l/min; 3,5 cmH2O przy 

90l/min, złącza: 15mmF - do rurki tracheostomijnej. Z możliwością użytkowania do 24 godzin.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 3 dotyczy pakietu 3 

Czy Zamawiający dopuści dł. 180 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

Pakiet nr 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,999%, wadze 22 g, 

objętości przepływowej 150-1500 ml i przestrzenią martwą 35 ml oraz opornością 0,6 hPa przy 30 l/min? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

Pakiet nr 2, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą zawierającą śladowe ilości PE oraz EVA z zakresem 

rozciągliwości ok. 4 cm -15 cm przy pozostałych parametrach bez zmian? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pakiet nr 2, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach: 

• Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy  

• Przestrzeń martwa: 16ml 
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• Waga: 9g 

• Objętość oddechowa: 200-1000ml 

• Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 

• Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min 

• Złącza: 15F 

• Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką 

• Port tlenowy: tak 

• Opakowanie: papier/folia 

• Jałowy: tak 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

 

Zamawiający zmienia zapis w formularzu asortymentowo-cenowym: 

Pakiet 1 poz. 11: Koreczek do kaniul sterylny, pakowany pojedynczo tego samego producenta co kaniule. 

 

 

 

 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

                      Jan Krawczyk 


