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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/51/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do anestezjologii i tlenoterapii. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy zad. 3 Prosimy o dopuszczenie rurek ustno-gardłowych 
mikrobiologicznych czystych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rurek ustno-gardłowych mikrobiologicznych 
czystych 

Pytanie nr 2: Dotyczy: projekt umowy § 5 ust. 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę 
wysokości kar umownych do wysokości 0,1% wartości jednostkowego zamówienia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w związku z długim terminem trwania umowy (tj. 24 
miesiące) dopuści zmianę cen jednostkowych po 12 miesiącach trwania umowy na skutek 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. wzrost cen producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 

Pytanie nr 4: Dotyczy zad. nr 2 Czy Zamawiający pod pojęciem „samoprzylepny podkład 
pod rurkę intubacyjną zapewniający odpowiednie utrzymanie rurki intubacyjnej” rozumie 
dwuelementowy fiksator umożliwiający jednoczesne mocowanie rurki intubacyjno - 
gardłowej? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający pod pojęciem „samoprzylepny podkład pod rurkę 
intubacyjną zapewniający odpowiednie utrzymanie rurki intubacyjnej” rozumie 
dwuelementowy fiksator umożliwiający jednoczesne mocowanie rurki intubacyjno – 
gardłowej. 

Pytanie nr 5: Dotyczy: zad. nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli maskę z dyszą 
Vetruriego czy cewnik do podawania tlenu z miękkimi końcówkami? 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli w zadaniu nr 8 poz. 1 maskę z dyszą Venturiego  
z drenem długości 180 cm (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (załącznik nr 2)). 

Pytanie nr 6: Dotyczy: zad. nr 6 poz. 2 i 3 Czy Zamawiający wymaga, aby zbrojona 
prowadnica do trudnych intubacji posiadała otwór oraz zestaw 3 łączników umożliwiających 
wentylację pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga prowadnicę do trudnych intubacji wielorazową, 
elastyczną z wygiętym końcem typu Bugie wykoaną z plecionki pokrytej tworzywem nie 
zawierającym PCV, rozmiar 15ch/60 cm (w sztywnym futerale). 

Pytanie nr 7: Dotyczy: zad. nr 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści filtr z funkcją 
wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżenia  27mg H2O/l przy VT 500? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego filtra z funkcją wymiennika 
ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżenia 27mg H2O/l przy VT 500. 
 
 



  

 
Pytanie nr 8: Dotyczy: zad. nr 16  

Czy Zamawiający dopuści przewód łączący mankiet z balonikiem kontrolnym przyłączony do 
mankietu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian. 

Czy Zamawiający wymaga, aby maska krtaniowa posiadała zabezpieczenie przed 
zamknięciem światła przez nagłośnię w postaci fałdów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby maska krtaniowa posiadała zabezpieczenie przed 
zamknięciem światła przez nagłośnię w postaci fałdów. 

Pytanie nr 9: Dotyczy: zad. nr 18  

1. Czy Zamawiający dopuści komorę pomiarową o pojemności 400 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę pomiarową o pojemności 400 ml. 

2. Czy Zamawiający wymaga aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał bezigłowy port 
do pobierania próbek? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał 
bezigłowy port do pobierania próbek. 

3. Czy Zamawiający wymaga, aby bezpieczeństwo portu do pobierania próbek było 
potwierdzone badaniami klinicznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby bezpieczeństwo portu do pobierania próbek było 
potwierdzone badaniami klinicznymi. 

Pytanie nr 10: Dotyczy: zad. nr 21 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wymaga rurek w zestawie? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rurek odoskrzelowych z materiałem niskociśnieniowym, 
prowadnicą, czterema cewnikami do odsysania, łącznikiem obrotowym i trójnikiem 
Pytanie nr 11: Dotyczy: Projektu umowy. Prosimy o zmianę kary umownej określonej w § 5 
pkt. 2 i 3 na karę w wysokości 10% (dziesięć procent) niezrealizowanej ogólnej wartości 
umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
Pytanie nr 12: Dotyczy: zad. nr 13  
1. Czy Zamawiający wymaga, aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce 
(króciec pacjenta i króciec próżni) o różnych średnicach, co zapobiega mylnemu podłączeniu 
drenu? 
Odpowiedź: Zamawiający określając system w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(załącznik nr 2) wyraźnie określił wymagania jakim mają odpowiadać wkłady workowe. 
2. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona data ważności co 
jest uwarunkowane datą przydatności i skuteczności filtrów antybakteryjnego  
i hydrofobowego we wkładach? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby na każdym wkładzie była 
umieszczona data ważności. 
3. Czy Zamawiający wymaga, aby wkład zasysał się i uszczelniał automatycznie po 
włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister? 
Odpowiedź: Zamawiający określając system w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(załącznik nr 2) wyraźnie określił wymagania jakim mają odpowiadać wkłady workowe. 
4. Czy Zamawiający wymaga, aby wkład workowy wyposażony był w filtr hydrofobowy 
automatycznie odcinający ssanie w przypadku przepełnienia wkłady oraz filtr 
antybakteryjny? 
Odpowiedź: Zamawiający określając system w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(załącznik nr 2) wyraźnie określił wymagania jakim mają odpowiadać wkłady workowe. 
5. Czy Zamawiający wymaga, aby wkłady o mniejszej pojemności były kompatybilne  
z pojemnikami o większej pojemności? W przypadku odsysania mniejszej ilości wydzieliny 
nie ma potrzeby zmiany pojemnika. 
Odpowiedź: Zamawiający określając system w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(załącznik nr 2) wyraźnie określił wymagania jakim mają odpowiadać wkłady workowe. 
6. Czy Zamawiający wymaga, aby uchwyty do demontażu wkładu były o konstrukcji pętli? 
Odpowiedź: Zamawiający określając system w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(załącznik nr 2) wyraźnie określił wymagania jakim mają odpowiadać wkłady workowe. 



  

7. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie króćce znajdowały się w pokrywie? 
Odpowiedź: Zamawiający określając system w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(załącznik nr 2) wyraźnie określił wymagania jakim mają odpowiadać wkłady workowe. 
8. Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w opakowaniu 4 kg (jest to znacznie 
ekonomiczniejsze rozwiązanie, a załączona miarka umożliwia wygodne i precyzyjne 
odmierzenie proszku odpowiadającego rzeczywistemu zapotrzebowaniu)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proszku żelującego w opakowaniu 4 kg tylko  
wymaga zaoferowania proszku w opakowania określonych w SIWZ (załącznik nr 2). 
9. Zamawiający nie sprecyzował wielkości zapotrzebowania na poszczególne pojemności 
wkładów jednorazowych. W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji o liczbie 
wymaganych poszczególnych pojemności. 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić ilości poszczególnych 
pojemności. Uzależnione to jest od specyfiki zabiegów u pacjenta. 
 
 
 
 
 

 
Z poważaniem 
Dyrektor 
Leszek Bonna 

 
        
 
 
            
       
M.C. 

 
 



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
Α

 
w Chojnicach 

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 
tel. centrala (0 52) 39 56 500 

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 
 

e-mail: szpital@chojnice.pl          www.szpital.chojnice.pl 
 

 
REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                        34  10600076 0000402250010149 
 

Chojnice, 21 listopada 2006 r. 
 
       

  

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

DZAP-380-2/51/06      zamówienia publicznego 
 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do anestezjologii i tlenoterapii. 

 

 

SPROSTOWANIE 
Zamawiający prostuje informację zamieszczoną w SIWZ w załączniku nr 2 zad. nr 7 

poz. 3, iż w podanym opisie przedmiotu zamówienia został omyłkowo zawarty błędny opis, 

aktualnie jest „Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Selingera trzyświatłowy   

z powłoką bakteriobójczą (zawierająca chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra) i strzykawką   

z otworem w tłoku 14 G / 20 cm” a powinno być „Zestaw do cewnikowania żył centralnych 

metodą Selingera trzyświatłowy  z powloką bakteriobójczą (zawierająca chlorheksydynę  

i sulfadiazynę srebra) i strzykawką  z otworem w tłoku 7 F / 20 cm”.  

 

 

 
 

Z poważaniem 
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

M.C. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

DZAP-380-3/51/06      zamówienia publicznego 
 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do anestezjologii i tlenoterapii. 

 

 

SPROSTOWANIE 
Sprostowanie dotyczy odpowiedzi z dnia 20.11.2007 r. (dot. zad. nr 13, pyt. 12 pkt. 8)  

Zamawiający dopuszcza proszek żelujący w zbiorczym opakowaniu 4 kg pod 

warunkiem, że znajdować się w nim będą 4 jednostkowe opakowania o wadze 1 kg. 

 

 
 

Z poważaniem 
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

M.C. 

 


