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ZP/31-1/2019       Warszawa, dnia 03 lipca 2019 r. 
 

 
Do wszystkich  
Wykonawców 

 
Dotyczy: Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer sprawy 
ZP/31/2019  
 
Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt  8 PZP wpłynęły 
zapytania od Wykonawców. W związku z tym Zamawiający  przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień 
jak poniżej. 
 
Pytanie 1.  Pakiet 1, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści aparat do przetoczenia płynów infuzyjnych , 
komora kroplowa o długości minimum 55 mm , nazwa producenta na opakowaniu długość drenu 150 
cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 2  Pakiet 1, pozycja 2-4 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta? 
 
Pytanie 3.   Pakiet 1, pozycja 5 - Czy zamawiający dopuści cewnik do oddawania tlenu opakowanie 
foliowe? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 4.  Pakiet 1, pozycja 6-13 -  Czy zamawiający dopuści Cewnik Foleya z balonem w zakresie 5-
15 ml sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie papier-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 5.  Pakiet 5, pozycja 14 – Czy zamawiający dopuści dren balonowy 5,6/8mm, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie 6.  Pakiet 1, pozycja 29-30- Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o długości 210 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski z drenem o długości 210 cm, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie 7.  Pakiet 1, pozycja 32- Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady wysokość 12,5 cm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 8. Pakiet 1, pozycja 35- Czy zamawiający dopuści rurkę do tracheostomii zawierającą ftalany, 
nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  



 

 

 

 
 

 
Pytanie 9. Pakiet 1, pozycja 36- Czy zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel wykonaną z 
medycznego PE? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 10. Pakiet 1, pozycja 40- Czy zamawiający dopuści strzykawkę 100 ml jednostronną ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 11. Pakiet 1, pozycja 40- Czy zamawiający dopuści produkt równoważny ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
 
Pytanie 12. Pakiet 1, pozycja 41- Czy zamawiający dopuści strzykawkę 50 ml jednostronną ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 13. Pakiet 1, pozycja 42- Czy zamawiający dopuści strzykawkę j.użyt. z kontrastującym 
niebieskim tłokiem 10 ml ze skalą rozszerzoną do 10 ml na opakowaniu każdej strzykawki 
numeryczne oznaczenie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 14. Pakiet 1, pozycja 43- Czy zamawiający dopuści strzykawkę j.użyt. z kontrastującym 
niebieskim tłokiem 20 ml ze skalą rozszerzoną do 20 ml na opakowaniu każdej strzykawki 
numeryczne oznaczenie, opak. 80 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 15. Pakiet 1, pozycja 44- Czy zamawiający dopuści strzykawkę j.użyt. z kontrastującym 
niebieskim tłokiem 2 ml ze skalą  rozszerzoną do 2 ml , na opakowaniu każdej strzykawki numeryczne 
oznaczenie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 16. Pakiet 1, pozycja 45- Czy zamawiający dopuści j.użyt. z kontrastującym niebieskim 
tłokiem 5 ml ze skalą rozszerzoną d 5 ml,  na opakowaniu każdej strzykawki numeryczne oznaczenie, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 17. Pakiet , pozycja 46- Czy zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny o pojemności 1 ml, 
U-100 z igłą nakładaną 0,4x13 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 18. Pakiet 1, pozycja 47- Czy zamawiający dopuści szczoteczkę do mycia rurek 
tracheotomijnych ze stalową rączką, 11 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 19. Pakiet 1, pozycja 57- Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci , sztuczny nos 
mikrobiologicznie czyste, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie 20. CZĘŚĆ 1 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do osobnej części? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnej części.  



 

 

 

 
 

Pytanie 21. Część 1 poz. 1 czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania o dł. całkowitej komory 

62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm, igła ścięta trzypłaszczyznowo, nazwa 

i logo producenta umieszczone na opakowaniu jednostkowym, dł. drenu 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 

Pytanie 22. Część 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - 

odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda 

komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części 

wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy 

regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia 

- sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 

Pytanie 23. CZĘŚĆ 1 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5 do osobnej części? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnej części.  

Pytanie 24. Część 1 poz. 5 czy zamawiający dopuści cewnik w opakowaniu foliowym? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 

Pytanie 25. Część 1 poz. 16 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 16 do osobnej części? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnej części.  

Pytanie 26. Część  1 poz. 16 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 10 szt. z przeliczeniem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 10 sztuk z przeliczeniem. 

 

Pytanie 27. Część 1 poz. 24 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 24 do osobnej części? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.24 do osobnej części. 

 

Pytanie 28. Część  1 poz. 24 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 sztuk z przeliczeniem. 

 

Pytanie 29. Część 1 poz. 24 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 28-30 do osobnej 

części? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 28-30  do osobnej części. 



 

 

 

 
 

 

Pytanie 30. Część 1 poz. 28 czy zamawiający oczekuje masek na gumkę czy na troki?  

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje czy maska ma mieć gumkę czy troki , dopuszcza zarówno 

maski z gumką , jak i z trokami.  

 

Pytanie 31. Część 1 poz. 39-41 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 39-41 do osobnej 

części? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 39-41  do osobnej części 

 

Pytanie 32. Część 1 poz. 40 czy zamawiający dopuści strzykawki Janette 100 ml równoważną 

posiadającą skalę jednostronną ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 

Pytanie 33. Część 1 poz. 41 czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 

Pytanie 34. Część 1 poz. 48 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 48 do osobnej części 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.48 do osobnej części 

 

Część 1 poz. 52-53 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 52-53 do osobnej części? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 52-53  do osobnej części 

 

Zarząd SCOL Sp. z o.o. 


