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                                                                                                      ………………………………………… 

 

Znak: AE/ZP-27-27/18                                                       Tarnów, 2018-05-08 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu 

medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego 

nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele 

dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek w rozmiarze 2,5x4,0 

mm oraz 3,0x4,7 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.  

2. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych w 

rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 1 (<5kg); dla roz. 1,5 (5-10kg); dla roz. 2 

(10- 20kg); dla roz. 2,5 (20-30kg); dla roz. 3 (30-50kg); dla roz. 4 (50-70kg) i dla roz. 5 ( >70kg). 

3. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik trójdrożny z 

przedłużaczem ma  być wyposażony w dodatkowy bezigłowy port do iniekcji, który  umożliwia 

dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej 

4. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butelek do długotrwałego 

odsysania ran z możliwością podłączenia z drenami Redona 8-16 CH. 

5. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond Sengstakena w 

rozmiarach 15, 18, 21 Fr., wykonanych z nieprzezroczystego lateksu, spełniające pozostałe zapisy 

SIWZ. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający 

wymaga, aby sonda miała długość minimum 110 cm? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z otworami 

naprzeciwległymi. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy cewniki do karmienia 

mają być przeznaczone do bezpiecznego stosowania do 4 tygodni z w/w informacją oryginalnie 

nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym cewnika? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2.  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający 

oczekuje, aby cewniki do odsysania miały być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być 

wyposażone  

w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany  

na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2.  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część 

konektora ma być karbowana? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego bez 

centralnego otworu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

12. Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, 

aby otwory boczne drenujące miały się cechować średnicą nie większą niż 5 mm?   

13. Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie katetera moczowodowego  

w rozmiarze 4.8 Fr lub 6 Fr. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej 

zbiórki moczu powinien posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu?  

15. Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający 

oczekuje worka z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do 

kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek? 
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16. Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że komora zestawu ma 

generować próżnię na poziomie zbliżonym do stałego w trakcie całego okresu rozprężania się 

elastycznej, sferycznej komory? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.: 2, 4, 5. Czy Zamawiający w  Pakiecie Nr 7, poz. 2, 4, 5  wyrazi zgodę na 

zaoferowanie filtrów sterylnych, sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2. Czy Zamawiający w  Pakiecie Nr 7, poz. 2, wyrazi zgodę na 

zaoferowanie filtrów martwa przestrzeń 46 ml, pozostałe parametry bez zmian? 

19. Pakietu Nr 1 poz. 6. Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji 

20. Pakietu Nr 26 poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować cewniki 

do karmienia o długości między 40 cm a 100 cm czy należy zaoferować cewniki o długości 40 cm 

oraz 100 cm? 

21. Pakietu Nr 27 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu typ Kehr  wykonanego z latexu 

naturalnego, silikonowanego, jednorazowego użytku, jałowego, sterylizowane tlenkiem etylenu, 

pakowanego podwójnie folia / folia – papier, występuje w rozmiarach CH 8 do CH 26 długość ramion 

16/38 cm 

22. Pakietu Nr 36 poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednorazowego 

użytku do lewatywy bez kanki z drenem i workiem. 

23. Pakietu Nr 36 poz. 3. Czy Zamawiający będzie wymagał worków na mocz z zaworem poprzecznym 

typu T, który wykazuje większą szczelność i precyzyjność w porównaniu do worków z zaworem 

spustowym pionowym, który to zawór może prowadzić do niekontrolowanych wycieków moczu. 

24. Pakietu Nr 36 poz. 4. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki moczu z 

drenem 90 cm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej 

odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu. 

25. Pakietu Nr 12 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy  z drenem  bąbelkowym 

sterującym zastawką o średnicy 4-8 mm i drenem bąbelkowym ciśnieniowym  o średnicy 4-8mm? 

26. Pakietu Nr 28 poz.: 2, 3, 4. Prosimy o dopuszczenie masek  wielorazowego użytku z pompowanym 

mankietem z możliwością dopełniania oraz przeźroczystą kopułą, rozmiary 5 (dla dorosłych), 3/4 (dla 

małych dorosłych), 2 (dla dużych dzieci). 

27. Pakietu Nr 28 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 wysokiej klasy 

wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 280 ml, wyposażony w zawór 

bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH20, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze 

pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuar tlenowy  

o pojemności 600 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji  

w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1. 

28. Pakietu Nr 28 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 wysokiej klasy 

wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 550 ml, wyposażony w zawór 

bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH20, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze 

pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuar tlenowy  

o pojemności 600 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji  

w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 2,3. 

29. Pakietu Nr 28 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 wysokiej klasy 

wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 1700 ml, wyposażony w zawór 

bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH20, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze 

pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuar tlenowy  

o pojemności 2500 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w 

autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5  poz. 1 rurek intubacyjnych pediatrycznych 

w rozmiarze 2,5x4,0 mm oraz 3,0x4,7 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ,  

w tym zaoferowanie również rurek w rozmiarze F10 (2,0x3,4 mm). 

Ad.2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 2 masek krtaniowych w rozmiarach i 

zakresach wagowych odpowiednio: dla rozmiaru 1 (<5kg); dla rozmiaru 1,5 (5-10kg); dla rozmiaru 2 (10- 
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20kg); dla rozmiaru 2,5 (20-30kg); dla rozmiaru 3 (30-50kg); dla rozmiaru 4 (50-70kg) i dla rozmiaru 5 

(>70kg), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.3 Zamawiający wymaga aby zaoferowany w Pakiecie Nr 6 poz. 3 kranik trójdrożny spełniał 

wymagania określone w SIWZ.  

Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 1 butelek  

do długotrwałego odsysania ran z możliwością podłączenia z drenami Redona 8-16 CH 

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 4 sond Sengstakena 

wykonanych z nieprzezroczystego lateksu; dopuszcza natomiast sondy w rozmiarach 15, 18, 21 Fr., pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.6 Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, określonym w SIWZ  zaoferowana w Pakiecie Nr 8 poz. 

4 sonda-zgłębnik Sengstakena winna mieć długość minimum 70 cm. 

Ad.7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w  Pakiecie Nr 26 poz. 1 cewników do karmienia z 

otworami naprzeciwległymi, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.8 Zaoferowane w Pakiecie Nr 26 poz. 1 cewniki do karmienia mają spełniać wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ.  

Ad.9 Zamawiający dopuszcza, ale nie oczekuje, że zaoferowane w Pakiecie Nr 26 poz. 2 cewniki do 

odsysania będą miały zróżnicowane kolorem nasadki jak również będą wyposażone  

w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany  

na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, oczekuje natomiast, że 

zaoferowane w Pakiecie Nr 26 poz. 2 cewniki do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych 

będą spełniały wymagania określone w SIWZ. 

Ad.10 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie Pakiecie Nr 26 poz. 2 cewnika do 

odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, którego końcówka podłączana do ssaka jest  

wewnątrz karbowana.  

Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 poz. 4 zgłębnika żołądkowego 

bez centralnego otworu. 

Ad.12 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby otwory boczne zaoferowanego w  Pakiecie Nr 32 

poz. 3 cewnika-drenu Pezzer miały otwory boczne nie większe niż 5 mm; Zamawiający oczekuje 

zaoferowanie cewników-drenów Pezzer spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 

Ad.13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 32 poz. 4 katetera moczowodowego  

w rozmiarze 4,8 Fr, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.14 Worek do zbiórki moczu oferowany w Pakiecie Nr 36 poz. 4 winien spełniać wymagania 

określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

Ad.15 Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 36 poz. 4 worków do zbiórki moczu 

spełniających wymagania SIWZ. 

Ad.16 Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia ujętego  

w Pakiecie Nr 47 poz. 1, w związku z czym nie będzie potwierdzał wymagań, których nie określał  

w SIWZ.  

Ad.17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz.: 2, 4, 5 filtrów sterylizowanych 

tlenkiem etylenu, pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.18 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 7 poz. 2  filtrów spełniających wymagania 

określone w SIWZ. 

Ad.19 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 1 poz. 6.  

Ad.20 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 26 poz. 1 cewnika do karmienia o długości 

mieszczącej się w zakresie od 40 do 100 cm, co w sposób jasny określił w SIWZ. 

Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 poz. 1 drenów Kher opisanych 

w pytaniu 

Ad.22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 36 poz. 1 zestawów             

jednorazowego użytku do lewatywy składającego się z drenu i worka, bez kanki. 

Ad.23 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 36 poz. 3 worków do zbiórki moczu 

spełniających wymagania określone w SIWZ. 

Ad.24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 36 poz. 4 worka do zbiórki moczu 

z drenem o długości 90 cm, nie wyraża również zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 36 poz. 4  

do oddzielnego Pakietu. 
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Ad.25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 2 układów oddechowych  z drenem  

bąbelkowym sterującym zastawką o średnicy 4-8 mm i drenem bąbelkowym ciśnieniowym  o średnicy 4-

8 mm 

Ad.26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 w poz. 2-4 masek wielorazowego użytku 

z pompowanym mankietem z możliwością dopełnienia oraz przeźroczystą kopułą w rozmiarach: w poz. 2 

– rozmiar 5 (dla dorosłych), w poz. 3 – rozmiar 3/4 (dla małych dorosłych), w poz. 4 – rozmiar 2 (dla 

dużych dzieci).  

Ad.27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 6 resuscytatora opisanego  

w pytaniu. 

Ad.28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 7 resuscytatora opisanego w pytaniu 

Ad.29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 8 resuscytatora opisanego 

w pytaniu 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


