ISO 9001
Dokument
podpisany
przez Andrzej
Stanisław
Stążka
Data:
2019.08.08
09:05:28
CEST

Signat

Wałbrzych, dnia 08.08.2019r.
DZPZ-530-Zp/42/PN-40/19

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: "Dostawa materiałów medycznych" - Zp/42/PN-40/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym post
postępowaniu.
powaniu.
Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 12
1. Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści
dopu ci ły
łyżki
ki jednorazowego użytku w
opakowaniu folia papier, bez kodowania kolorami i spełniające
spełniaj ce pozostałe
wymagania Zamawiającego?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga oznaczenia kolorystycznego i numerycznego.
2. Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści
dopu ci laryngoskop jednorazowe
jednorazowego użytku,
dostępny
dost
pny w postaci osobnej łyżki i rękojeści
r koje ci z wbudowanymi bateriami, bez
kodowania kolorami ?
Odp. NIE, Zamawiający
amawiaj cy wymaga kompletnego jednorazowego laryngoskopu gotowego do
natychmiastowego użycia.
Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
1. Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci igłę w rozmiarze 0,3 x 113 mm lub 0,45x12mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powy
powyższe
sze pytanie, prosimy o dopuszczenie igieł innego
producenta, niż igły zaoferowane
ferowane w poz. 2-8.
2
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie dopuszcza igieł innego producenta.
Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 14
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci łącznik
ł cznik z PCV sterylny gładki do łłączenia
czenia drenów obwodów oddechowych
o wymiarach 22M/15F na 15F
Odp.

Zamawiający
Zamawiaj
cy dopuszcza.
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Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci łyżki
ły ki bez oznakowania kolorystycznego, spełniaj
spełniające
ce pozostałe wymagania?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga oznaczenia kolorystycznego i numerycznego.
Pytanie 5. Dotyczy
yczy Pakietu nr 12 poz. 2
Czy Zamawiaj
Zamawiający,
cy, mając
maj c na wzgl
względzie
dzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i mo
możliwość
liwość
uzyskania
najlepszej oferty, dopu
dopuści
ci w powyższym
powy szym zakresie rrękojeść
kojeść światłowodową
wiatłowodow wykonan
wykonaną z
niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium do laryngoskopu
laryngoskopu (ze źródłem
ródłem światła),
wiatła), oraz jednorazowe
łyżki
ły
ki do laryngoskopu, z wysokiej jakości
jako ci tworzywa sztucznego-poliwęglanu,
poliw glanu, jako komplet, przy
zachowaniu pozostałych wymagań? Obecny opis ogranicza bowiem ilość złożonych ofert naraża
nara a tym
samym Zamawiającego na nieracjonalne gospodarowanie środków
rodków publicznych przy jednoczesnym
zakupie przedmiotu niekoniecznie wysokiej jakości.
jako ci.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga kompletnego jednorazowego laryngoskopu gotowego do
natychmiastowego użycia.
Pytanie 6 . Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci zestawy bez oznakowania kolorystycznego,
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga oznaczenia kolorystycznego i numerycznego.
Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci maski anestetyczne z nadmuchiwanym mankietem?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga mankietu bez nadmuchiwania.
Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy odstąpi
odst pi od wymogu, aby maski posiadały bli
bliżej
ej nieokre
nieokreśloną
loną
lon „wewn
„wewnętrzną
trzn
stabilizację części nosowej mankietu”?
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie odstąpi.
Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1, 2
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy odstąpi
odst pi od wymogu, aby maski pozbawione były DEHP i dopuści
dopu ci maski ze śladową
ladow
ich ilo
ilością,
ci , spełniaj
spełniające
ce wszystkie normy jako
jakościowe
ciowe dopuszczające
dopuszczaj ce te produkty do stosowania na
terenie UE, bez zawarto
zawartości
ci lateksu. Pragniemy dodatkowo zauwa
zauważyć,, żee wyroby te nie ssą wyrobami
pozostającymi w kontakcie z krwi
krwią ani z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylnej)
(do ylnej) a więc
wi c
szkodliwość chocia
chociażby
by ftalanów jest w tym przypadku znikoma.
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie odstąpi.
Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci maski w rozmiarach 00-5?
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.
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Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczno
skuteczności
ci filtracji bakteryjnej i wirusowej
99,9999%, spełniaj
spełniający
cy pozostałe wymagania?
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuszcza.
Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydr
hydrofobowy
ofobowy o plisowanej
wkładce filtracyjnej, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności
skuteczno ci filtracji bakteryjnej
i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40
g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczno
skuteczności
ci nawil
nawilżania
ania 34,2 mg H2O przy
VT=500 ml, dla obj
objętości
to ci oddechowej 200-1500
1500 ml, filtr wyposa
wyposażony
ony w złącze
zł cze proste, sterylny,
jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga karbowanego łłącznika
cznika do bronchoskopu.
Pytanie 13. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 11
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci obwód składaj
składający
cy si
się z trzech rur o długo
długości
ci 180 cm, spełniaj
spełniający
cy pozostałe
wymagania?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga rur o długości
długo ci 200 cm.
Pytanie 14. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 12
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci obwód składaj
składający
cy si
się z trzech rur o długo
długości
ci 180 cm, spełniaj
spełniający
cy pozostałe
wymagania?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga rur o długości
długo ci 300 cm.
Pytanie 15. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 13
Czy Zamawiającyy dopu
dopuści
ci obwód z trzeci
trzecią rur
rurą i workiem niepołączone,
niepoł czone, spełniaj
spełniający
cy pozostałe
wymagania?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga rury zakończonej
zako czonej workiem.
Pytanie 16. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 14
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego ppakietu,
akietu, co zwiększy
zwi kszy
konkurencyjność zło
złożonych
onych ofert?
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie wyraża zgody.
Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci igłę
igł w rozmiarze 0,30 x 12 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy oczekuje sprzętu
sprz tu zgodnie z opisem w SIWZ.
Pytanie 18. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy uzna za spełnienie wymogów SIWZ takie uprofilowanie kopuły maski, które nie
wymaga dodatkowych elementów antypoślizgowych?
antypo lizgowych?
Odp. NIE.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309
309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

ISO 9001

Pytanie 19. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 2
Prosimy zamawiaj
zamawiającego
cego o dopuszczenie masek wykonanych z medycznego PCV
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy dopu
dopuści
ci jeżeli nie zawieraj
zawierają lateksu i DEHP.
Pytanie 20. Dotyczy wzoru umowy:
1. Dotyczy §2 ust. 2
Zwracamy się z pro
prośbą o zmian
zmianę ww. punktu na: „Zamawiający
„Zamawiaj cy zastrzega sobie mo
możliwość
liwość
zmniejszenia wielko
wielkości
ci zamówienia, za
zaś Wykonawca wyraża
wyra a na to zgod
zgodę oraz ooświadcza,
wiadcza, żee w
stosunku do Zamawiaj
Zamawiającego
cego nie bbędzie
dzie dochodził jakichkolwiek roszcze
roszczeń z tego tytułu, o ile część
niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy podtrzymuje zapisy SIWZ
2. Dotyczy §6 ust. 5
Zwracamy si
się z pro
prośbą o zmian
zmianę w/w zapisu na: „Zamawiaj
„Zamawiający
cy dopuszcza możliwość
mo liwość zmiany cen
brutto tylko i wył
wyłącznie
cznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy podtrzymuje zapisy SIWZ
3. Dotyczy §8 ust. 1 a))
Zwracamy si
się z pro
prośbą o modyfikacj
modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % warto
wartości
ci niewykonanej dostawy – za
każdy dzień zwłoki w dostawie
awie bieżącej towaru”
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy podtrzymuje zapisy SIWZ
4. Dotyczy §8 ust. 1 b)
Zwracamy si
się z pro
prośbą o modyfikacj
modyfikację ww. zapisu na: „10% warto
wartości
ci niewykonanej umowy – w
przypadku rozwi
rozwiązania
zania umowy przez Wykonawc
Wykonawcę bądź
b
przez Zamawiaj
Zamawiającego
cego z winy
Wykonawcy.”. W ust
ustępie
pie 2 Zamawiaj
Zamawiający
cy przewiduje dla siebie kar
karę we wła
właśnie
nie takiej wysoko
wysokości
ci
w przypadku rozwi
rozwiązania
zania umowy z winy Zamawiaj
Zamawiającego.
cego. Dodatkowo naliczanie kary od warto
wartości
ci
umowy ju
już nale
należycie
ycie wykonanej jest nadużyciem.
nadu yciem.
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy podtrzymuje
podtrzym
zapisy SIWZ
5. Dotyczy §8 ust. 3.
Zwracam si
się z prośbą
pro
o zmianę
zmian zapisów §8 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
przewy szaj cego kary umowne.”.
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy podtrzymuje zapisy SIWZ
6. Dotyczy §9 ust. 3
Zwracam si
się z prośbą
pro
o zmian
zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego
nienależytego
nienale
ytego wykonywania postanowie
postanowień niniejszej umowy przez Wykonawc
Wykonawcę,, szczególnie w
zakresie terminu dostaw i kompletno
kompletności
ci realizacji zamówienia Zamawiający
Zamawiaj cy mo
możee rozw
rozwiązać
niniejszą umow
niniejsz
umowę w trybie natychmiastowym.”.
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21, Pakiet nr 4, pozycja 1
Czy zamawiaj
zamawiający
cy odst
odstąpi
pi od zapisu „z zabezpieczeniem chroni
chroniącym
cym przed możliwo
mo
możliwością
liwo ci
zaklinowania nagło
nagłośni
ni w postaci uużebrowania”?
ebrowania”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie odstąpi.
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Pytanie nr 22 Pakiet nr 4, pozycja 1
Czy zamawiaj
zamawiający
cy wydzieli pozycj
pozycję 1 do oddzielnego pakietu? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy nie wydziela pozycji.
Pytanie nr 23, Pakiet nr 5, pozycja 1
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci kodowanie kolorystyczne na pier
pierścieniu
cieniu oraz numeryczne na
opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Nie, maska ma być kodowana numerycznie i kolorystyczne.
Pytanie nr 24, Pakiett nr 5, pozycja 2
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci kodowanie kolorystyczne na pier
pierścieniu
cieniu oraz numeryczne na
opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Nie, maska ma być kodowana numerycznie i kolorystyczne.
Pytanie nr 25,
5, Pakiet nr 11, pozycja
poz
8
Czy zamawiaj
zamawiający
cy wydzieli pozycj
pozycję 8 do oddzielnego pakietu? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy nie wydziela pozycji.
Pytanie nr 26,
6, Pakiet nr 11, pozycja 8
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci podwójnie obrotowy łącznik
ł cznik o kącie
k cie 45o? Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga łącznika
ł cznika o kącie
k cie 120 o .
Pytanie nr 27,, Pakiet nr 11, pozycja 8
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci 2 boczne otwory? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga 4 otworów.
8, Pakiet nr 11, pozycja 8
Pytanie nr 28,
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci przesuwn
przesuwną mechaniczn
mechaniczną zastawkę
zastawk dostępu
dost pu cewnika do pacjenta?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Tak.
Pytanie nr 29,
9, Pakiet nr 11, pozycja 8
Czy zamawiający
amawiaj cy odst
odstąpi
pi od zapisu „kapturek umo
umożliwiający
liwiaj cy wykonanie bronchoskopii”?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. NIE.
Pytanie nr 30,, Pakiet nr 11, pozycja 8
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci czas uużytkowania
ytkowania do 72 h? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. TAK.
Pytanie nr 31,
1, Pakiet nr 12, pozycja 1
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci kodowanie numeryczne zamiast kolorami? Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga oznakowania kolorystycznego i numerycznego.
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Pytanie nr 32, Pakiet nr 12,, pozycja 2
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci kodowanie numeryczne zamiast kolorami? Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga oznakowania kolorystycznego i numerycznego
3, Pakiet nr 12, pozycja 2
Pytanie nr 33,
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci osobno pakowan
pakowaną rrękojeść
kojeść i osobn
osobną pakowan
pakowaną łyżkę?
ły ę? Pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający
cy wymaga kompleksowego jednorazowego laryngoskopu, gotowego do
Odp. NIE, Zamawiaj
natychmiastowego użycia.
Pytanie nr 34, Pakiet nr 3:
Pyt. 1. Prosimy Zamawiającego
cego o wyjaśnienie
wyja
czy cewniki Foley mają być wyposażone
wyposa
w plastikową
zastawkę,, która lepiej dopasowuje się
si i przylega do końca
ca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed
przypadkowym opróżnieniem
nieniem balonu?
Odp. Tak, maj
mają być
by wyposażone w plastikow
plastikową zastawk
zastawkę
Pyt. 2. Prosimy Zamawiającego
cego o wyjaśnienie
wyja
czy na zakończeniu
czeniu kanału ze sztywną
sztywn zastawką w
Cewniku Foley ma się znajdowaćć logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik,
rozmiar, średnica zewnętrzna
trzna cewnika oraz pojemność
pojemno balonu?
Odp. Na zakończeniu
czeniu kanału ze sztywn
sztywną zastawką
zastawk ma się
si znajdować
znajdowa rozmiar, śr.
r. zewnętrzna
cewnika oraz pojemność balonu.
cego o wyjaśnienie
wyja
czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie
Pyt. 3. Prosimy Zamawiającego
jednostkowe papier folia, w środku
rodku opakowanie wewnętrzne
wewn
foliowe PE z trzema nacięciami
naci
do
otwarcia – jedno poziomo wzdłużż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach
ko
opakowania?
Odp. TAK. Minimum dwa naci
nacięcia
cia do otwarcia w opakowaniu wewnętrznym
wewn trznym foliowym.
Pytanie nr 35, Pakiet nr 5 poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej, jednorazowego użytku,
u ytku, biologicznie czysta, z miękkim
mi
mankietem nie wymagającym
cym zewnętrznego
zewn
uszczelniania, umożliwiającym
cym szczelne dopasowanie do
twarzy pacjenta. rozmiar maski kodowany barwą
barw mankietu oraz oznaczony
zony numerycznie na części
cz
ustnej korpusu. Korpus maski o anatomicznym kształcie zapewniającym
zapewniaj cym dokładne dopasowanie do
twarzy pacjenta oraz zmniejszająącym „przestrzeń martwą”,
”, wykonany z przezroczystego materiału,
zakończony łącznikiem wyposażżonym w pierścień mocujący.
cy. Maska anestezjologiczna pozbawiona
PCV, ftalanów i lateksu, kompatybilna ze środowiskiem
rodowiskiem MRI. Na etykiecie jednostkowej nazwa w
języku polskim, rozmiar, data produkcji, data ważności,
wa
piktogram, instrukcja użycia,
ycia, oznaczenie
braku DEHP, BPA i kompatybilności
kompatybilno z MRI.
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy dopu
dopuści,
ci, jeżeli
je eli na zewn
zewnętrznej
trznej powierzchni maski ssą elementy
antypoślizgowe
antypo
lizgowe ułatwiaj
ułatwiające
ce uchwyt maski.
Pytanie nr 36,, Pakiet nr 5 poz. 2:
Prosimy
rosimy o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku
u
z nadmuchiwanym mankietem,
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309
309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

ISO 9001

w rozmiarach wiekowych od 1-77 odpowiednio: noworodek / niemowlę
niemowl / małe dziecko / dziecko /
dorosły mały /dorosły średni
redni / dorosły duży
du - analogicznie do zakresu rozmiarów 0 – 6, pozostałe
parametry jak w siwz.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
uszcza.
Pytanie nr 37, Pakiet nr 9:
Czy Zamawiający oczekuje dołączenia
czenia do oferty badań
bada klinicznych, dotyczących
cych oceny
bezpieczeństwa
stwa stosowania systemu do 29 dni?
Odp. TAK.
Pytanie nr 38,, Pakiet nr 11 poz. 1:
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?
Odp. TAK
Pytanie nr 39,, Pakiet nr 11 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści:
Rurka intubacyjna z balonem niskociśnieniowym
niskoci nieniowym do długotrwałej wentylacji
- sterylna
- oznaczenie głębokości
- nadruk rozmiaru na rurce, łączniku i baloniku
ba
kontrolnym,
- linia kontrastowa RTG
zamykaj cym si
się zaworem
- balon kontrolny z samoczynnie zamykającym
- mankiet rurki typu,,du
typu,,dużaa objętość
objętość- niskie ciśnienie”
- z wbudowanym dodatkowym kanałem umo
umożliwiającym
liwiaj cym dostęp
dost p i drenaż
drena okolicy podgło
podgłośniowej
niowej
- łącznik 15 mm
rednica drenu do odsysania min. 4mm
- średnica
- w rozmiarach od 6,0 do 9,0 (co 0,5)
Odp. Dopu
Dopuści,
ci, je
jeżeli
eli mankiet jest w kształcie sto
stożka
ka od góry zwężający
zwężaj cy się
si ku dołowi.
Pytanie nr 41,, Pakiet nr 11 poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści:
m niskociśnieniowym
niskoci nieniowym do długotrwałej wentylacji:
Rurka intubacyjna z balonem
• sterylna
• oznaczenie głębokości
• nadruk rozmiaru,
• linia kontrastowa RTG
• w rozmiarach 6,0 do 9,0
Odp. Dopu
Dopuści,
ci, je
jeżeli
eli posiada automatyczny system kontroli ci
ciśnienia
nienia w mankiecie samoczynnie
utrzymujący ciśnienie.
Pytanie nr 42,, Pakiet nr 11 poz. 4:
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga łączników z zaciskami?
Odp. NIE.
Pytanie nr 43,, Pakiet nr 11 poz.7:
Czy Zamawiający dopuści:
System zamkni
zamknięty
ty pediatryczny do odsysania do rurek intubacyjnych
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• zastawka kontroli ssania
• nietraumatyzuj
nietraumatyzujący
cy cewnik z otworami: centralnym oraz 2 bocznymi; ze znacznikiem gł
głębokości
boko ci
• port do płukania zestawu
• mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta
• min. 2 łłączniki
czniki do rurek w zestawie
• czas użytkowania do 72 h
• w rozmiarach 5CH ;6CH;7CH;8CH.
Odp. Dopu
Dopuści,
ci, je
jeżeli
eli posiada mechaniczn
mechaniczną obrotow
obrotową zastawk
zastawkę dost
dostępu
pu cewnika do pacjenta.
Pytanie nr 44,, Pakiet nr 11 poz.8:
Czy Zamawiający dopuści:
zamknięty
ty do odsysania dorosłych do rurek intubacyjnych:
- System zamkni
- podwójnie obrotowy łącznik
- zastawka kontroli ssania
- nietraumatyzuj
nietraumatyzujący
cy cewnik o z otworami: centralnym oraz 2 bocznymi; ze znacznikiem gł
głębokości
boko ci
- port do płukania zestawu
- mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta
- czas użytkowania do 72 h
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga 4 bocznych otworów cewnika.
Pytanie 45 , Pakiet nr 5 Maski anestetyczne jednorazowego u
użytku
ytku niezbędne
niezb dne do prowadzenia
znieczuleń w odcinku anestezjologii.
znieczule
Zwracamy si
się z pro
prośbą o dopuszczenie mo
możliwości
liwo ci zaoferowania masek dwuczęściowych, Pozostałe
zgodnie z siwz.
Odp. NIE, zamawiaj
zamawiający
cy wymaga maski jednoczęściowej.
Pytanie 46, Pakiet nr 6 poz.3 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody
oddechowe – sterylne, łłączniki
czniki sterylne
Zwracamy si
się z pro
prośbą o dopuszczenie mo
możliwości
liwo ci zaoferowania filtrów mechanicznych najwyższej
najwy szej
klasy medycznej HEPA13 o skuteczno
skuteczności
ci przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej
99,9999% , przeciwpr
przeciwprątkowej
tkowej 99.999%.
99.999% pozostałe zgodnie z siwz.
Odp. Zamawiający dopuści.
Pytanie 47, Pakiet nr 6 poz.6 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody
oddechowe – sterylne, łłączniki
czniki sterylne
Zwracamy si
się z pro
prośbą o dopuszczenie możliwości
mo liwo ci zaoferowania łączników
ł czników o długości
długo ci przestrzeni
martwej regulowanej w zakresie 7-15
7
cm (zamiast 7 -16)
16) . Pozostałe zgodnie z siwz.
Odp. Zamawiający dopuści.
Pytanie 48, Pakiet nr 6 poz.8 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody
oddechowe – sterylne, łłączniki
czniki sterylne
Zwracamy si
się z pro
prośbą o dopuszczenie mo
możliwości
liwo ci zaoferowania obwodów wyposażonych
wyposa onych w port
capno (Zamiast portów temperatury/ ciśnienia).
ci nienia). Pozostałe zgodnie z siwz.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga portu temperatury/ciśnienia.
temperatury/ci nienia.
Pytanie 49, Pakiet nr 6 poz.11 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody
oddechowe – sterylne, łłączniki
czniki sterylne
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Zwracamy si
się z pro
prośbą o dopuszczenie możliwości
mo liwo ci zaoferowania
zaoferowania obwodów o długości
długo ci rur : dwie
180cm, jedna do worka 120cm.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga rur o długości
długo ci 200 cm.
Pytanie 50, Pakiet nr 6 poz.12 Filtry antybakteryjne, antywirusowe – sterylne, obwody
oddechowe – sterylne, łłączniki
czniki sterylne
Zwracamy si
się z prośbą
pro
o dopuszczenie mo
możliwości
liwo ci zaoferowania obwodów o długości
długo ci rur : dwie
180cm, jedna do worka 120cm.
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga rur o długości
długo ci 300 cm.
Pytanie 51, Dotyczy Pakiet Nr 12 poz.1
1. Prosimy o potwierdzenie, żee należy
nale y zaoferować
zaoferowa łyżki
ły ki wykonane ze stopu stali nierdzewnej,
niemagnetycznej.
Odp. TAK.
2. Prosimy o doprecyzowanie wymaganych rozmiarów : macintosh 0,1,2,3,4,5.
Odp. Do wyboru 0 - 5 w zależności
zale no ci od potrzeb Zamawiaj
Zamawiającego.
cego.
Pytanie 52, Dotyczy Pakiet Nr 12 poz.2
1. Prosimy o potwierdzenie, żee należy
nale y zaoferować
zaoferowa laryngoskopy z łyżką
ły ą wykonaną
wykonan ze stopu stali
nierdzewnej oraz ze źródłem światła
wiatła LED na końcu
ko cu łyżki.
ły ki.
Odp. TAK.
2. Prosimy o doprecyzowanie wymaganych rozmiarów : macintosh 2,3,4.
Odp. Macinosh 2-4.
Pytanie 53,, Dotyczy Pakiet nr 4 poz.1
Pakiet 4 poz.1
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci jako równowa
równoważną mask
maskę krtaniow
krtaniową z medycznego PCV renomowanej
firmy, ze wzmocnionym koniuszkiem nie podwijaj
podwijającym
cym się
si w trakcie zakładania maski, blokuj
blokującym
cym
ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego
wi kszego
bezpieczeństwa,
bezpiecze
stwa, po
poślizgowa
lizgowa powierzchnia mankietu ułatwiaj
ułatwiająca
ca zakładanie, wyjątkowo
wyj tkowo mi
miękki
kki
mankiet zapewnia doskonałe przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę,
luzówk , balonik kontrolny
luzówkę,
identyfikujący
identyfikuj
cy rozmiar maski oraz zapewniaj
zapewniający
cy precyzyjne okre
określenie
lenie stopnia
wypełnienia mankietu metod
metodą dotykową,
dotykow , znaczniki głębokości
gł boko ci kontrolujące
kontroluj ce prawidłow
prawidłową pozycj
pozycję
maski, kodowana
wana kolorem torebka z zamieszczon
zamieszczoną instrukcją
instrukcj użycia,
u ycia, dost
dostępność
pność w 8 rozmiarach dla
pełnego zakresu pacjentów, bezpiecze
bezpieczeństwo
stwo w środowisku
rodowisku MR, nie zawiera ftalanów?

Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie dopuści.
Pytanie 54, Pakiet 4 poz.2,3
Prosimy Zamawiaj
Zamawiającego
cego o wyra
wyrażenie
enie zgody na zaoferowanie jako równoważnych
równowa nych masek krtaniowych
renomowanej firmy Ambu z bardzo mi
miękkim,
kkim, atraumatycznym nie powodującym
powoduj cym podra
podrażnień
nie i
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uszkodzeń mankietem powietrznym w rozmiarach od 1 do 6, anatomicznej 90 stopniowej
uszkodze
stopnio
krzywiźnie
rurki oddechowej, z wbudowan
wbudowaną blokadą
blokad zgryzu, z mocno uwypuklon
uwypukloną kopułą
kopuł zapobiegaj
zapobiegającą
wklinowaniu nagło
nagłośni,
ni, z dużym
du ym kanałem gastrycznym (mo
(możliwość
liwość umieszczenia sondy sondy 16 Fr
dla masek rozmiar 3, 4, 5, 6) z możliwością
możliwo ci wykonania intubacji
intubacji poprzez rurkę maski,
charakteryzującą się
charakteryzuj
si wysokim ciśnieniem
ci nieniem uszczelnienia udokumentowanym badaniami, osi
osiągającym
gaj cym
40 cm H2O, produkt pozbawiony wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP,
DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP)-informacja
DPP)
zamieszczona na opakowaniu jednostkowym.

Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga dwóch różnych
ró nych masek.

Pytanie 55, Pakiet 4
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy oczekuje masek w pełni bezpiecznych w środowisku
rodowisku MR co oznacza, żee maski
krtaniowe maj
mają by
być pozbawione wszelkich metalowych elementów, ddzięki
zi ki czemu nie bbędą stwarza
stwarzać
dodatkowego ryzyka dla pacjenta podczas badania MR jak i nie bbędą wpływać
wpływa na jakość
obrazowania?
Odp. Dla pozycji nr 1 i nr 3.
Pytanie 56, Pakiet 5 poz.1
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci równowa
równoważne
ne maski anestetyczne bez dodatkowej wewnętrznej stabilizacji
części nosowej mankietu, spełniające pozostałe zapisy?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga dodatkowej wewn
wewnętrznej
trznej stabilizacji części nosowej.

Pytanie 57, Pakiet 5 poz.2
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci jako równowa
równoważne
ne maski anestetyczne kodowane koloryst
kolorystycznie i
numerycznie na etykiecie, bez elementów metalowych co czyni je w pełni bezpieczne w środowisku
rodowisku
MR, spełniaj
spełniające
ce pozostałe zapisy?
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga maski oznaczonej kolorystycznie i numerycznie.
Pytanie 58, Pakiet 6 poz.3
Czy Zamawiający dopu
dopuści
ci jako równowa
równoważny
ny filtr oddechowy, elektrostatyczny bez wymiennika ciepła
i wilgoci, zakres obj
objętości
to ci oddechowych 150
150-1500ml,
1500ml, posiadaj
posiadający
cy wysok
wysoką skuteczność
przeciwbakteryjną 99,9999% i p/wirusow
przeciwbakteryjn
p/wirusową 99,999%, waga 21g, przestrze
przestrzeń martwa 33 ml, o niskich
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oporach przepływu wynosz
wynoszących
cych 1,4 cmH20 przy 60l/min z portem do kapnografii zabezpieczonym
koreczkiem luer lock zintegrowanym na lince, pakowany pojedynczo, sterylny?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga filtra mechanicznego.
Pytanie 59, Pakiet 6 poz.4
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci filtr o bardzo wysokiej skuteczno
skuteczności
ci filtracji bakteryjnej >99,9999% i
skuteczności
skuteczno
ci filtracji wirusowej >99,999% z barier
barierą mechaniczną
mechaniczn w postaci membrany filtracyjnej i
metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących
nast puj cych parametrach: obj
objętość
tość
oddechowa Vt 150-1500ml,
1500ml, poziom nawil
nawilżania
ania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór
przepływu przy 60l/min-2,14
2,14 cm H20, przestrze
przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer
luer-lock ze szczelnie
wkręcanym koreczkiem?
cy nie dopuści.
Odp. Zamawiający

Pytanie 60, Pakiet 6 poz.6
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci równowa
równoważny
ny łłącznik
cznik karbowany z zewn
zewnątrz,
trz, gładki w środku,
rodku, sterylny o
stałej długości, 22mmF - 22mm/15mmF, produkt pozbawiony ftalanów?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga łącznika
ł cznika regulowanego.
Pytanie 61, Pakiet 6 poz.11
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci obwód oddechowy dla dorosłych, dł. 180 cm, rury gładkie wewn
wewnętrznie
trznie
22mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 90 cm, worek oddechowy
bezlateksowy 2 litry, sterylny, produkt pozbawiony
p
szkodliwych ftalanów?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga rur o długości
długo ci 200 cm.
Pytanie 62, Pakiet 6 poz.12
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci obwód oddechowy dla dorosłych, dł 240 cm rury karbowane 22mm, trójnik
Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 160 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2
litry, czysty mikrobiologicznie, produkt pozbawiony ftalanów?
Odp. NIE, Zamawiaj
Zamawiający
cy wymaga rur o długości
długo ci 300 cm.
Pytanie 63, Pakiet 6 poz.1-13
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy wyrazi zgodę
zgod na wydzielenie w/w pozycji do odr
odrębnego
bnego pakietu co umo
umożliwi
liwi
złożenie
zło
enie oferty renomowanemu dostawcy produktów z zakresu obwodów oddechowych i filtrów?
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie wydziela pozycji.

Pakiet 4 poz.73
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci jako równowa
równoważną mask
maskę dla dorosłych z rezerwuarem z drenem tlenowym
o dł.200 cm, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów.
Odp. Nie dotyczy – brak poz. 73
Pakiet 9, poz.3
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopu
dopuści
ci jako równowa
równoważny
ny filtr oddechowych elektrostatyczny z wymiennikiem
ciepła i wilgoci dla dzieci, objętość oddechowa VT 70-600ml,
70 600ml, jałowy, przestrzeń martwa 22 ml
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skuteczność filtracji dla wirusów >99,999%, bakterii >99,9999%, poziom nawilżania
nawilżania 32 mg/l przy VT
500ml, waga filtra 17 g?
Odp. Nie dotyczy – brak poz. 3
Pakiet 9, poz.4
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci jako równowa
równoważny
ny filtr bakteryjno
bakteryjno-wirusowy,
wirusowy, sterylny, zakres objętości
obj to ci
oddechowej 20-70ml,
70ml, obj. wewnętrzna 10ml, masa 15g, skuteczność filtracji bakterii >99,9999% i
skuteczność filtracji wirusowej >99,999%.
Odp. Nie dotyczy – brak poz. 4
Pakiet 9, poz.6
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci filtr o bardzo wysokiej skuteczno
skuteczności
ci filtracji bakteryjnej >99,9999% i
skuteczności
skuteczno
ci filtracji wirusowej >99,999
>99,999%
% z barier
barierą mechaniczną
mechaniczn w postaci membrany filtracyjnej i
metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, obj
objętość
tość oddechowa Vt 150
150-1500ml, waga
35,6 g, przestrze
przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock
luer lock z koreczkiem zintegrowanym na lince,
opakowanie papier/folia?
Prosimy o odst
odstąpienie
pienie od parametru skuteczność filtracji wg NaCl gdy
gdyż podaje ten parametr tylko
jeden producent.
Odp. Nie dotyczy – brak poz. 6
Pakiet 61
zamawiający
cy oczekuje żeby
eby maski krtaniowe posiadały wzmocniony koniuszek mankietu nie
1. Czy zamawiaj
podwijający
podwijaj
cy się
si podczas zakładania maski, blokuj
blokujący
cy ponadto górny zwieracz przełyku?
2. Czy zamawiaj
zamawiający
cy oczekuj
oczekuję żeby
eby w masce krtaniowej rurka i mankiet uformowane były jako
pozbawiona łłączeń
cze całość dla większego bezpiecze
bezpieczeństwa
stwa uużytkowania?
ytkowania?
3. Czy zamawiaj
zamawiający
cy oczekuje aby rurka maski krtaniowej była usztywniona i wygięta
wygi ta zgodnie z
budową anatomiczną
budow
anatomiczn gardła pod kkątem
tem około 70
70º przez co zakładanie
ładanie maski jest dużo
du o łatwiejsze?
Odp. Nie dotyczy – brak pakietu 61
Pakiet 66: Elektrody do aparatu EMG,
EMG poz. 1
Prosimy o dopuszczenie wysokiej jako
jakości
ci elektrody igłowej, koncentrycznej, jednorazowej EMG
uznanego europejskiego producenta Ambu, w której zewn
zewnętrzna
trzna powierzchnia nie jest pokryta
silikonem, ale charakteryzuje się wyjątkową
wyj tkow gładkością,
gładko ci , rdzeń
rdze wykonany
wykonany jest z doskonale
przewodzącego
przewodz
cego srebra, a wymiary elektrody wynosz
wynoszą 38 mm (długość) x 0,45 mm ((średnica).
rednica).
Odp. Nie dotyczy – brak pakietu 66.
Pakiet 66: Elektrody do aparatu EMG, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości
jako ci jednorazowej nieżelowanej
nie elowanej elektrody powierzchniowej
Ag/AgCl, uznanego europejskiego producenta Ambu, w której czujnik ma powierzchnię
powierzchni 7x4mm (28
mm2), a długość kabla (z wtykiem typu TP 0,7 mm) wynosi 10 cm.
Odp. Nie dotyczy – brak pakietu 66.
Pakiet 3 poz.1
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci jako równowa
równoważny
ny przyrz
przyrządd na strzykawk
strzykawkę/adapter
/adapter strzykawki pasuj
pasujący
cy do
wszystkich powszechnie uużywanych
ywanych strzykawek z zako
zakończeniem
czeniem Luer Lock. Zestawieni adaptera
strzykawki z powszechnie dostępnymi strzykawkami Luer Lock gwarantuje powstanie
powstanie szczelnego
połączenia
poł
czenia umo
umożliwiającego
liwiaj cego pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym
zamkni tym
CSTD potwierdzonym kodem ONB/FDA, umo
umożliwiający
liwiaj cy bezpieczne przeniesienie w strzykawce i
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podania do worka /butelki plastikowej z płynem infuzyjnym,
infuzyjnym, podanie w miejsce wkłucia i.v. lub przez
adapter dop
dopęcherzowo.
cherzowo. Przyrząd
Przyrz d wyposa
wyposażony
ony w ddźwiękowy
wi kowy sygnał „click” potwierdzaj
potwierdzający
cy
bezpieczeństwo
bezpiecze
stwo poł
połączenia
czenia z pozostałymi elementami w systemie zamkni
zamkniętym
tym potwierdzonym
kodem ONB, posiadaj
posiadający
cy zabezpieczo
zabezpieczoną igłę
igł o średnicy
rednicy 16 G, koreczek zabezpieczaj
zabezpieczający
cy w komplecie,
przyrządd całkowicie zabezpiecza przed przypadkowym zakłuciem si
przyrz
się,, kompatybilny z poz.2, 3, 4,
wyrób sterylny, pakowany oddzielnie , wolny od lateksu i DEHP, kompatybilny z lekami
cytostatycznymi.
Element jest części
częścią systemu zamkni
zamkniętego
tego posiadającego
posiadaj cego kod ONB, wydanego przez FDA
Opakowanie zbiorcze 50szt.

Odp. Nie dotyczy – pakiet nr 3 dotyczy Cewników Foley
Pakiet 3 poz.2
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci jako równowa
równoważne
ne urz
urządzenie
dzenie do pobierania leku z fiolki w bezpiecznym
systemie zamkni
zamkniętym
tym z certyfikatem CE i kodem ONB/FDA (potwierdzaj
(potwierdzającym
cym rejestracj
rejestrację jako
system zamkni
zamknięty
ty CSTD), umożliwiające
umożliwiaj ce rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz
oraz pobieranie
roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównuj
wyrównujące
ce różnicę
ró nic ciśnień
ci nie wewnątrz
wewn trz fiolki do dowolnej warto
wartości
ci
przez system filtrów Toxi -Guard
Guard – aktywowany filtr węglowy -adsorbujący
adsorbuj cy związki organiczne przed
wydostaniem si
się na zewn
zewnątrz
trz fiolki + filtr hhydrofobowy
ydrofobowy chroni
chroniący
cy zawartość fiolki przed
zanieczyszczeniami z zewn
zewnątrz
trz wbudowanymi w adapterze. Adapter z ostrzem bezigłowym dost
dostępny
pny
w rozmiarach: na fiolk
fiolkę o średnicy
rednicy korka 20 mm, (pakowany razem z konwerterem na fiolki o
średnicy 13 mm), na fiolkę o średnicy 28 mm do wyboru przez Zamawiaj
Zamawiającego,
cego, przyrz
przyrządd całkowicie
zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji –
potwierdzone badaniami klinicznymi zatwierdzonymi przez NIOSH z lekami cytostatycznymi,
urządzenie kompatybilne z adapterem z poz. 1, sterylny, pakowane po 1 szt, wolne od lateksu i DEHP,
przyrządd wyposażony
przyrz
wyposa ony w dźwiękowy
d wi
więkowy
kowy sygnał „click” potwierdzaj
potwierdzający
cy bezpieczeństwo
bezpiecze stwo poł
połączenia
czenia z
adapterem strzykawki, oraz adaptera z fiolką,
fiolk , kompatybilny z lekami cytostatycznymi?
cytostatycznymi?
Element jest części
częścią systemu zamkni
zamkniętego
tego posiadającego
posiadaj cego kod ONB, wydanego przez FDA.
Opakowanie zbiorcze 50 szt.
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Odp. Nie dotyczy – pakiet nr 3 dotyczy Cewników Foley
Pakiet 3 poz.3
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci jako urz
urządzenie
dzenie równoważne
równowa ne adapter typu Luer lock m
męski,
ski, pozwalający
pozwalaj cy na
zmianę ka
zmian
każdego
dego standardowego portu żeńskiego
skiego w element systemu zamkni
zamkniętego,
tego, umożliwiający
umo liwiaj cy
bezpieczne podanie leku ze strzykawki dożylnie,
do ylnie, do cewnika i do innych
innych punktów dostępu.
dost pu. Posiada
dźwiękowe
wi kowe poł
połączenie
czenie „click” z kompatybilnym adapterem strzykawki. Element jest części
częścią systemu
zamkniętego
zamkni
tego posiadaj
posiadającego
cego kod ONB wydanego przez FDA, z mo
możliwością
liwo ci przecierania alkoholem.
niewielki rozmiar ułatwia podawanie leku, bez lateksu i DEHP, sterylne, pakowane pojedynczo.
Urządzenie
Urz
dzenie umożliwiające
umo liwiaj ce transfer leku do 10 poda
podań.
Element jest części
częścią systemu zamkni
zamkniętego
tego posiadającego
posiadaj cego kod ONB, wydanego przez FDA.
Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Odp. Nie dotyczy – pakiet nr 3 dotyczy Cewników Foley
Pakiet 3 poz.4(w formularzu a/c poz.5)
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopuści
dopu ci jako urz
urządzenie
dzenie równoważne,
równowa ne, bezigłowy przyrz
przyrządd z portem igłowym do
worka infuzyjnego z wbudowanym łłączem,
czem, kompatybilny z adapterem strzykawki z pozycji 1.
Kompatybilny
lny z powszechnie dost
dostępnymi
pnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi.
Zakończenie
Zako
czenie portu igłowego Luer Lock (m
(męski
ski lub żeński
ski do wyboru przez zamawiaj
zamawiającego)
cego) z korkiem
"Flow Stop" zapobiegaj
zapobiegającym
cym wyciekom. Przyrz
Przyrządd posiadaj
posiadający
cy zacisk w postaci przesuwnej klamry,
zatyczkę zabezpieczającą
zatyczk
zabezpieczaj
na ostrze. Kompatybilny ze wszystkimi liniami infuzyjnymi z zako
zakończeniem
czeniem
Luer Lock żeński
ski i Luer lock m
męski
ski (2 modele).Dźwiękowy
modele).D wi kowy sygnał „click” potwierdzaj
potwierdzający
cy
bezpieczeństwo
bezpiecze
stwo poł
połączenia,
czenia, w systemie zamkniętym
zamkni tym z adapterem strzykawki z poz.1. Ergonomiczny
uchwyt portu igłowego umo
umożliwiaj
umożliwiający
liwiaj cy łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 40 cm.
, element jest części
częścią systemu zamkni
zamkniętego
tego posiadającego
posiadaj cego kod ONB wydanego przez FDA, wolny od
latexu i DEHP? Opakowanie
wanie szbiorcze 100 szt.
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Lub w zale
zależności
no ci od preferencji zamawiającego:
zamawiaj cego:
Bezigłowy przyrz
przyrządd z portem igłowym do worka infuzyjnego z wbudowanym łączem,
ł czem, kompatybilny
z adapterem strzykawki. Kompatybilny z powszechnie dost
dostępnymi
pnymi workami i plastikowymi butelkami
infuzyjnymi. Zako
Zakończenie
czenie portu igłowego kompatybilne z większością
wi kszo ci zestawów do podawania
leków infuzyjnych typu grawitacyjnego lub pompowego posiadaj
posiadających
cych port igłowy. Posiada zacisk
klipsowy , zako
zakończenie
czenie typu Twist off oraz zatyczk
zatyczkę zabezpieczającą
zabezpieczaj
na ostrze. Dźwi
D wi kowy sygnał
Dźwiękowy
potwierdzający
potwierdzaj
cy bezpiecze
bezpieczeństwo
stwo połączenia
poł czenia z łącznikiem
ł cznikiem na strzykawkę
strzykawk w systemie zamkniętym.
zamkni tym.
Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umo
umożliwiający
liwiaj cy łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita
długość 12 cm. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Element jest częścią
części systemu
zamkniętego posiadającego
cego kod ONB, wydanego przez FDA. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Odp. Nie dotyczy – pakiet nr 3 dotyczy Cewników Foley
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