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 Niemodlin, dnia 22 listopada 2021r. 

 

 

Do Wykonawców 

 

 

 

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

w Niemodlinie L.dz. SZOZ/ZO-3/929/2021 

 

 

pakiet 1, poz.7-8,11,15,19-20,21-23,29,33-34,40,45 
Czy zamawiający wydzieli poz.7-8,11,15,19-20,21-23,29,33-34,40,45 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. 15 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku 

rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa 

sztucznego? 

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z 

przeźroczystego PVC  55 mm? 

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

Czy zamawiający dopuści przyrząd bez skrzydełek dociskowych? 

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie 

rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację 

zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe 

dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 

Odp.: Dopuszczamy 

 

pakiet 1, poz. 19 

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. 22-23 

czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm? 

Odp.: Dopuszczamy 

 

pakiet 1, poz. 33 

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

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Dopuszczamy 
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pakiet 1, poz. 40 

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

ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. Dopuszczamy 

 

Pakiet nr 2, pozycja 1  

 

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:  

 

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)  

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%  

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%  

• Wymiennik ciepła i wilgoci: brak  

• Przestrzeń martwa: 35ml  

• Waga: 22g  

• Objętość oddechowa: 150-1500ml  

• Skuteczność nawilżania: nie dotyczy  

• Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min  

• Złącza: 22M/15F-22F/15M  

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką  

• Opakowanie: papier/folia  

• Jałowy: tak  

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

Pakiet nr 2, pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wykonany z PCV, nie posiadający ftalanów?  

Odp.: Zgodnie z SWZ 

  

Pakiet nr 2, pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 15 cm?  

Odp.: Zgodnie z SWZ 

  

Pakiet nr 2, pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o złączach 15F/22M – 22F?  

Odp.: Zgodnie z SWZ 

  

Pakiet nr 2, pozycja 3  

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z portem do podawania tlenu bez  

zastawki, wyposażony również w port do kapnografii zabezpieczony zatyczką na uwięzi,  

pozostałe parametry zgodnie z SWZ?  

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

 Pakiet nr 2, pozycja 3  

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:  

 

• Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy  

• Przestrzeń martwa: 16ml  

• 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  
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• Opakowanie: papier/folia  

• Jałowy: tak 

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wkładem hydrofobowym,  bez wymiennika ciepła i wilgoci o 

objętości oddechowej 150-1200 ml, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń 

martwa 32 ml, masa 23 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem 

kapno na lince, pakowany pojedynczo? 

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 5-15 cm? 

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści sterylny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem 

wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, 

jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 

ml? 

Odp.: Zgodnie z SWZ 

 

Pakiet 1 poz. 29 

Czy Zamawiający dopuści plastikowe pensety anatomiczne j.u.? 

Odp.: Nie 

 

Pakiet 1 poz. 33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odp.: Dopuszczamy 

 

Pakiet 1 poz. 38 

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

Odp.: Dopuszczamy 

 

Pakiet 1 poz.40 

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

Odp.: Dopuszczamy 

 

Pakiet 1 poz.40 

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

zamawianych opakowań do 400? 

Odp.: Dopuszczamy 

 

Pakiet 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 3 jako równoważny: 
Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos”  

• wyposażony w port do podawania tlenu, 

• z centralnie umieszczonym zamykanym portem do odsysania i bronchoskopii z zatyczką, z możliwością 
otwarcia bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej. 

•  waga: 8,5 g,  

• przestrzeń martwa: 10 ml,  

• wydajność nawilżenia (mg/H2O/l): VT250 =28,5  

• oporność: < 2,3 hPa przy przepływie 60 l/min, 
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• złącza: 15F 

• obudowa przeźroczysta. 

• wyrób wolny od latexu i ftalanów, w tym DEHP 

•  Z możliwością użytkowania do 24 godzin.  

• Sterylizowany tlenkiem etylenu ? 
Odp.: Zgodnie z SWZ 

 
Pakiet 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz. 1 Filtr elektrostatyczny waga pow. 34g, pozostałe parametry 
zgodnie z swz? 
Odp.: Zgodnie SWZ 
 

 

 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

                      Jan Krawczyk 


