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            Poznań, dnia 25.04.2018r. 
Dz. Z. P.  13/39/18 
 

Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego    
w  trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę wyrobów medycznych 

 
 
                       WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  Zamawiający, 
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela  wyjaśnień:   
 
       Zestaw 1  
 
Część nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści dren łączący o długości 210cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
   
Część nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści dren łączący ze złączkami żeńskimi jak na poniższym zdjęciu? 

 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie zapisu: „…typu Maxi Grip (żeńskimi)”. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
   
Część nr 7, poz. 3 - 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
   
Część nr 18, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową do średnich stężeń, bez zaworu jednokierunkowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
   
Część nr 27, poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną poliuretanową z systemem bezpiecznej aplikacji ale bez znacznika uwolnienia linera? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
   
Część nr 27, poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną  pakowaną w pojedyncze op. papier-folia? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Część nr 27, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 42cm x 42cm (część lepna 42cm x 36cm)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
   
Część nr 27, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 40cm x 34cm (część lepna 40cm x 28cm)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
   
Część nr 27, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 15cm x 26cm (część lepna 15cm x 20cm)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
   
Część nr 27, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,025mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
   
       Zestaw 2 
 
Część 18 poz.1 
Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem, typ prosty, wykonaną z nietoksycznego materiału PVC, indywidualnie pakowana, 
opakowanie PE (z instrukcją użytkowania ), rozmiary M-L, dren o przekroju standardowym – długość 200 cm, sztywnik na nos, sterylna?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
Część 18 poz.2 
Czy zamawiający dopuści maskę z drenem i rezerwuarem, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE 
(z instrukcją użytkowania ), dren o przekroju standardowym i długości 200 cm, rozmiary S-XL, sterylna? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Część 19, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, 
pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister 
aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie i wyraźny odcisk kształtu ostrza, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także 
pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 21 , poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. Z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. Z przeliczeniem ilości pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań specyfikacji . 
 
 

Zestaw 3 
 
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:  
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii 
zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii zamówienia, 
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b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości 
niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1, 
 

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia 
w wysokości 100,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego 
dotyczą niedostarczone dokumenty. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 3  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych”? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
       Zestaw  4 

 
Pakiet 18 
 
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18, pozycji 1, maski tlenowej charakteryzującej się następującymi cechami: 

 
-Anatomicznie ukształtowana maska 
-Materiał:  delikatny medyczny PVC ( nie zawierająca lateksu) 
-Dren tlenowy (gwiazdkowy)  2 m ze standardowym złączem 
-Elastyczna taśma mocująca na głowie 
-Blaszka dopasowująca do nosa 
-Otwory boczne ułatwiające wydech 
-Dobrze przylegająca do twarzy 
 

 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 w pozycji 2, maski tlenowej z drenem do terapii tlenowej do wysokich stężeń , 
charakteryzującej się następującymi cechami: 

 
-Anatomicznie ukształtowana maska 
-Materiał: elastyczny medyczny PVC (nie zawiera lateksu) 
-Dren tlenowy (gwiazdkowy)  2,0 m ze standardowymi złączami 
-Taśma mocująca na głowie 
-Blaszka dopasowująca do nosa 
-Zawór zwrotny 
-Rezerwuar (worek) 
-Koncentracja tlenu O2 do 100%  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
3 .Czy Zamawiający oczekuje, żeby produkty z pozycji 1 i 2  nie zawierały szkodliwych dla zdrowia ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pakiet 20 
 
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego anestetycznego dla dorosłych , wykonanego z polipropylenu, o długości 200 cm, 
z dodatkową rurą do worka o dł. 150 cm , łącznikiem prostym 22mmM-22mmM , łącznik Y zintegrowany z rurami odłączalny łacznik kolankowy z 
portem do kapnografii oraz  filtra  elektrostatycznego,  którego masa wynosi 21 g (tylko o 1 g większa od wymaganej) ?  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lub  
 
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego anestetycznego dla dorosłych, wykonanego z polietylenu o dł. 240 cm, z 
dodatkową rurą do worka o d.ł 160 cm, łącznikiem prostym 22mmM-22mmM , łącznik Y zintegrowany z rurami odłączalny łacznik kolankowy z portem 
do kapnografii oraz  filtra  elektrostatycznego,  którego masa wynosi 21 g (tylko o 1 g większa od wymaganej) ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby w/w  produkty  były zapakowane – indywidualnie filtr oddechowe i indywidualnie obwód oddechowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

Zestaw 5 
 
Pytanie dot. projektu umowy:  
 
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź:  
Tak. 

 
2. Zważywszy na treść § 2 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno 

zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby 
Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 
obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet 
jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba 
Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą 
poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba 
Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy 
„nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy 
na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej 
konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny 
co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

 
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od 

umowy na podstawie § 10 ust. 2 Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez 
Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron. 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 

Zestaw 6 
 

Część 7 Poz. 3: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego, sterylnej, jednorazowego użytku, 
wykonana z medycznego PCV bez DEHP. Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie i na łączniku, podwójne znaczniki głębokości nad mankietem 
uszczelniającym od rozmiaru 6,0. Rurka z balonikiem kontrolnym w kształcie walca, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, 
zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; Rozmiar od 5,0-8,0mm (co 0,5mm). Pakowana pojedynczo. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Część 27 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej sterylnej, ultra cienkiej, wykonanej z poliuretanu  o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca 
pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h).; brzegi folii nielepne 
umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia 
aluminiowa. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Część 27 Poz. 2: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej sterylnej, ultra cienkiej, wykonanej z poliuretanu  o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca 
pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h).; brzegi folii nielepne 
umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna  34x40cm (całkowita 40x40cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia 
aluminiowa. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 27 Poz. 3: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej sterylnej, ultra cienkiej, wykonanej z poliuretanu  o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca 
pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h).; brzegi folii nielepne 
umożliwiające łatwą aplikację, , powierzchnia lepna 15x20cm ( całkowita 20x20cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia 
aluminiowa, opakowanie zbiorcze. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
 

Zestaw 7 
 
Część 1 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby kranik był wykonany z poliwęglanu?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 6 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o dł. 200-210 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dren o długości 200 cm. 
 
Część 7 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym 
wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne 
hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr  ze 
złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 7 Poz. 2: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz 
haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, w wymaganych rozmiarach Waga w (g) 
odpowiednio: 16/20/27g. Dla rozm. 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy z uwagi na zmniejszanie ryzyka nacisku spowodowanego przez maskę podczas podawania gazów 
anestetycznych, maski twarzowe powinny mieć częściowo wypełniony mankiet powietrzny z możliwością dopompowania przez silikonowy zawór 
umożliwiający pracę również w środowisku MRI?    
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wymaga , ale dopuszcza. 
 
Część 7 Poz. 3: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od 
rozmiaru 6,0, przewód i balonik kontrolny w innym kolorze niż rurka.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP oraz wygięta i wyprofilowana w sposób 
zapobiegający odstawaniu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu a tym sam minimalizująca ryzyko uszkodzenia struktur 
anatomicznych podczas intubacji? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wymaga , ale dopuszcza. 
 
3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurek intubacyjnych z mankietem uszczelniającym w kształcie walca o specjalnej konstrukcji 
zapewniającej stałe pozycjonowanie mankietu w obrębie tchawicy (np. podczas zmiany pozycji pacjenta), zmniejszającego ryzyko powstawania odleżyn i 
jednocześnie zapobiegającej aspiracji wydzieliny z górnych dróg oddechowych do płuc czyli głównej przyczyny odrespiratorowego zapalenia płuc (VAP) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wymaga , ale dopuszcza. 
 
Część 10 Poz. 1: 
1. Czy Zamawiający oczekuje igieł w dwóch rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego 1,2 x 40mm oraz 1,2 x 25mm?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 12 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z zagiętej końcówki Yankauer z uchwytem ergonomicznym, otworami na obwodzie, 
zaoblowanym końcem, o średnicy wewnętrznej 4,6 mm w zestawie z kompatybilnym drenem o dł. 3500 mm o średnicy wewnętrznej 5,6 mm. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 18 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli maskę tlenową z drenem o długości 210 cm, wykonaną z materiału wolnego 
od DEHP, z informacją o braku wtalanu DEHP fabrycznie nadrukowaną na etykiecie opakowania jednostkowego, do tlenoterapii tlenowej do średnich 
stężeń dla dorosłych bez zaworu jednokierunkowego, ponieważ obecność zaworu jednokierunkowego wskazuje na prowadzenie tlenoterapii za pomocą 
wysokich stężeń ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wymaga , ale dopuszcza. 
 
Część 18 Poz. 2: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej do wysokiej koncentracji tlenu, z dwoma zaworami bocznymi, niskooporowy zawór zwrotny 
zapobiega wydychaniu do worka i zapewnia usuwanie wydychanych gazów, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalny do 
podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta 
mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP,  bisfenolu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
2. Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP, a informacja o braku ftalanu DEHP była fabrycznie 
nadrukowana na etykiecie opakowania jednostkowego wraz z piktogramem ułatwiającym identyfikację produktu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wymaga , ale dopuszcza. 
 
 
Część 19 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ofercie należy uwzględnić również ostrze 11 w wersji 11P? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 20 Poz. 1: 
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 
22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m 
do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez 
ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe, w zestawie z filtrem.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
2/Prosimy Zamawiającego o  doprecyzowanie czy wymaga obwodów oddechowych o możliwości stosowania do 7 dni, czas użycia potwierdzony w 
instrukcji obsługi umieszczonej w opakowaniu jednostkowym,  dodatkowo na etykiecie nadrukowany piktogram ułatwiający identyfikację produktu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  nie wymaga , ale dopuszcza. 
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Część 28 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do dotchawiczego podawania surfaktantu o długości 31cm, średnica 1,67mm x 3,10mm, na 
proksymalnym końcu cewnika łącznik Luer, znaczniki określające głębokość wprowadzenia cewnika poniżej strun głosowych i znaczniki odległości od 
końcówki cewnika do czerwieni wargowej. Sterylny, jednorazowego użytku, Kompatybilny z adapterem typu Y dołączonym bezpośrednio do rurki 
intubacyjnej.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Część 32 Poz. 1: 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę 
termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia,  z dodatkową rurą długości 1,9 m z 2L workiem 
bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm 
H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, w zestawie 
wewnętrzny (zintegrowany)  przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego (część zewnętrzna linii 1,9m), wszystkie elementy w jednym  
oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ.  
 
 

 


