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Do Wykonawców 

 

 

 

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

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

 

 

Dotyczy pakiet 2 poz.1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, wiodącego 

producenta/światowego lidera, o dużo wyższych parametrach:  elektrostatyczny, hydrofobowy, o 

skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; wadze max 24 g; z portem 

kapno, przestrzeni martwej max 40ml; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości 

oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od 

latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15.  

Odp.: Zgodnie z SWZ 

  

Dotyczy pakiet 2 poz.2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania martwe przestrzenie, wiodącego 

producenta/światowego lidera, o następującej charakterystyce: jednorazowy łącznik martwa przestrzeń, 

wykonany z polipropylenu, sterylny; z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z dwoma portami, 

jednym do odsysania 3,5mm, drugim z mankietem uszczelniającym do wprowadzenia 

bronchofiberoskopu 9mm, wykonany z PP/TPE, o regulowanej długości od 90mm do 150mm i 

pamięcią kształtu; łącznik do układu oddechowego z wejściem 22F. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany 

tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe: papier/folia 

Odp.: Zgodnie z SWZ 

  

Dotyczy pakiet 2 poz.3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania wymienniki, wiodącego 

producenta/światowego lidera, o następującej charakterystyce: Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci 

przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie;  z 

celulozowymi wkładami ułożonym po przeciwległych stronach; posiadający port do odsysania z 

samozamykającą czteroczęściową zastawką; posiadajacy port do tlenu o stożkowym kształcie; o 

przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 

250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h 

odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości 

oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: wolny od 

latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15.  

Odp: Zgodnie z SWZ. 
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