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Dot.:  Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, nr  
postępowania 1/2016. 

 

 Uprzejmie zawiadamiamy, że w odpowiedziach na pytania z dnia 1.03.2016 r. zostały 
przeoczone   poniższe   pytania  dotyczące SIWZ  na dostawę drobnego sprzętu medycznego 
sterylnego, nr postępowania 1/2016. 

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi. 
 
Pyt. 1 

Poz. 4 Układ rur do respiratora Babylog 

Prosimy o dopuszczenie układu o poniższych parametrach: 

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m 

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną 

- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m 

- dren ciśnieniowy 

- zestaw adapterów  

- komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

Pyt. 2. 

Czy Zamawiający aby komora znajdującą się w zestawie z układem posiadała konstrukcję  

 zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym? 

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

Pyt. 3. 

Czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu 

indywidualnym komory? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby opis na opakowaniu był zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

Pyt. 4. 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ był przeznaczony do stosowania w okresie do 14 

dni? 

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

Pyt. 5. 

Poz. 6 Maseczka nosowa 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski kompatybilnej z generatorem układu opisanego w 

pytaniu dot. poz. 3? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

Pyt. 6. 

Poz. 7 Czapeczka 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czapeczki kompatybilnej z generatorem układu opisanego 

w pytaniu dot. poz. 3? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 



SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 

 

 centrala: (22) 4502 200  NIP 5212935318 

 sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264 REGON 012045743 

 sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl KRS 0000080373 

 www.szpitalmadalinskiego.pl ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988 

Poz. 8 Układ rur do resuscytatora Neopuff 

Pyt. 8. 

Czy Zamawiający dopuści układ o dł. linii wdechowej 1,5 m? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 Pyt. 9. 

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga aby zastawka PEEP w układzie oddechowym posiadała 

zabezpieczenie przed przypadkowym wykręceniem, które powoduje dekompletację zaworu? 

Odp. Zamawiający potwierdza, że zastawka PEEP musi posiadać zabezpieczenie przed 

przypadkowym wykręceniem. 

Pyt. 10. 

Czy Zamawiający potwierdza, że w komplecie z układem ma znajdować się zatyczka 

uszczelniająca służąca do testu szczelności układu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

Pyt. 11. 

Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy posiadał podwójnie obrotową regulację położenia 

przy zastawce PEEP? 

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

Poz. 9 Dren doprowadzający gaz do dziecka 

Pyt. 12. 

Prosimy o weryfikację tej pozycji, w naszym uznaniu dren doprowadzający gaz do dziecka jest 

tożsamy z układem rur do resuscytatora opisanym w poz. 8. Prosimy o potwierdzenie lub podanie 

parametrów szczegółowych. 

Odp. Tak, dren z pozycji 9 jest tożsamy z pozycją 8. 

Poz. 11 Układ oddechowy dla noworodków do respiratora Fabian 

Pyt. 13. 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ był przeznaczony do stosowania w okresie do 14 

dni? 

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

Poz. 15 Układ oddechowy noworodkowy z generatorem  

Pyt. 14 

Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu 

jonów srebra? 

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 p.1) Pzp przedłuża termin składania ofert i 
wyznacza  na dzień 15.03.2016 r. godz. 10:00. 


