
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, 

wg formularza cenowego nr 6/2022 - pytanie nr 3 
 

 
 

      Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 
zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z 
wyjaśnieniami. 

 
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 
 

„Dotyczy: „Dostawa wyrobów medycznych” 
Numer sprawy: 6/2022 

 

Pakiet nr 20, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 

60cm?  

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ. 

 
Pakiet nr 23, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o 

następujących parametrach: 

• Rodzaj filtracji: mechaniczna 

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999% 

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999% 

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie  

• Przestrzeń martwa: 70ml 

• Waga: 36,5 g 

• Objętość oddechowa: 150-1500ml 

• Skuteczność nawilżania: -  

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 

• Złącza: 22M/15F-22F/15M 

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 

• Opakowanie: papier/folia 
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Wykonawcy 
 



• Jałowy: tak 

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o 

następujących parametrach: 

• Rodzaj filtracji: mechaniczna 

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999% 

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999% 

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie  

• Przestrzeń martwa: 70ml 

• Waga: 36,5 g 

• Objętość oddechowa: 150-1500ml 

• Skuteczność nawilżania: -  

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 

• Złącza: 22M/15F-22F/15M 

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 

• Opakowanie: papier/folia 

• Jałowy: tak 

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o 

następujących parametrach: 

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) 

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% 

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% 

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy  

• Przestrzeń martwa: 40ml 

• Waga: 30g 

• Objętość oddechowa: 150-1500ml 

• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500 

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 

• Złącza: 22M/15F-22F/15M 

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 

• Opakowanie: papier/folia 

• Jałowy: tak 

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ. 

 

 



Pakiet nr 23, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe o anatomicznym 
kształcie; wygięta łukowato?  

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 

2,0mm, 4,0mm oraz 4,7mm?  

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 15Fr  

(5,0 mm)?  

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści przedłużacz o długości 15cm?  

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mlecznym 

łącznikiem, niesilikonowane, z znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni, rozmiar 

podany na tubusie w min. 2 miejscach?   

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 34 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki 

intubacyjne zbrojone?  

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 35 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z 

medycznego PCV, przeźroczyste?  

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 36 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w 

kształcie walca?  

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i 

wilgoci o następujących 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 

• Opakowanie: papier/folia 

• Jałowy: tak 

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 46 – Czy zamawiający dopuści system o długości 60cm?  

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 23, pozycja nr 46 – Czy zamawiający dopuści system z portem do poddawania 

leków (typ Luer)?  

ODP: Nie. 

 

Pakiet nr 34, pozycja nr 11, 12 – Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze beżowym?  

ODP: Tak, jeżeli odpowiadają parametrom opaskom w kolorze niebieskim i białym. 

 

Pakiet nr 34, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej 

składający się z :  

- szczoteczki z możliwością odsysania wykonaną z dwóch części oddzielnie wykonanych 

podczas procesu wytwarzania, połączonych ze sobą w sposób uniemożliwiający ich 

rozłączenie, wyposażoną w dwa otwory odsysające – od strony włosia oraz w przestrzeni 

pomiędzy gąbką i włosiem 

- płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny (10ml) 

- aplikatora gąbkowego 

- żelu nawilżającego (3ml)? 

ODP: Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Podpisał: 
Dyrektor 

Ryszard Rudnik 
 


