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Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
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Bydgoszcz, dnia 18 września 2018 r. 
Znak sprawy: 14/2018 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: cewnik do nakłucia płodowego, filtry do respiratora, igła Hubera, igła do 
znieczuleń, ustnik do spirometrii, akcesoria do fizykoterapii, woda sterylna, dozownik tlenu”. Ogłoszenie w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 616656-N-2018 z dnia 13.09.2018 r., stronie internetowej 
Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 3) 
Prosimy o wyjaśnienie jaki parametr igły określa podane przez Zamawiającego 89mm? 
Odpowiedź: 
Parametr 89mm określa długość igły. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz 2, 3 wymaga zastosowania wody do wielu pacjentów oraz potwierdzenia tego 
parametru w deklaracji producenta? Rozwiązanie takie w sposób znaczący ogranicza koszty stosowania wody. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Czy Zamawiający wymaga  w pakiecie 7 poz 2,3 aby opakowanie pozostawało sterylne w zależności od rodzaju 
terapii: od 5 dni (nebulizacja mechaniczna), do 77 dni (zwykła zimna terapia tlenowa) – poświadczone deklaracją 
i oświadczeniem producenta ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 2 wodę do nawilżania tlenu 325 ml ? Obecnie taką pojemność 
stosuje Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 7, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 3 wodę do nawilżania tlenu 500 ml ? Obecnie taką pojemność stosuje 
Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, 
z niesterylnym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania 
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przez okres minimum 30 dni, potwierdzone oświadczeniem producenta. Dostarczany tlen przepływa przez dwie 
komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody 
wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę 
upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu 
bezpiecznych wartości przepływu  tlenu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2, 3) 
Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie 
pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz  dopuszczenie możliwości 
wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody za 10 ml wraz z odpowiednim przeliczeniem 
w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a 
jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 

Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno – Administracyjnych 

Główny Księgowy 
 
 

mgr Mirosława Cieślak 
/podpis na oryginale/ 

 
 
 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


