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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

 

Bydgoszcz, dnia 05 listopada 2019 r. 
Znak sprawy: 12/2019 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę immunoglobuliny, 
immunoglobuliny anty-D, preparatów recepturowych i galenowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego 
użytku, w tym: elektrody do pomiaru rzutu serca, igła do portów – bezrdzeniowa, igła – motylek, płytki, worki 
stomijne, podpaski mosznowe, trokary, akcesoria laparoskopowe, zestawy do nefrostomii, cewniki 
moczowodowe, akcesoria do elektroterapii i fizjoterapii, filtry oddechowe, akcesoria do laktatorów, i in.”. 
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 614087-N-2019 z dnia 23.10.2019 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 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 3, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 8 glukozy 75g. - proszek o smaku cytrynowym, 
będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania 
dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe 
zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. Surowiec stosowany do produkcji jest 
surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na 
wchłanianie i metabolizm glukozy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 3, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 pozycji 8 glukozy 75 g. - proszek będącej dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu 
wykonania krzywej cukrowej?. Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera 
substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 6) 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest sama igła motylek Vacutainer Safety-Lok 21Gx3/4 x 
7 (0,8x19mmx178mm), pasująca do systemu opisanego w kolumnie nr 2 formularza cenowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest sama igła moylek Vacutainer Safety-Lok 21Gx3/4 
x 7 (0,8x19mmx178mm). W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu który 
otrzymuje brzmienie: 
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Igła motylek Vacutainer 
Safety-Lok 21Gx3/4 x 7  
(0,8x19 mmx178mm) 
- igła do pobierania krwi 
krótkotrwałych 
  (maksymalnie 2 godz.) wlewów 
dożylnych. 
- igła o dwóch ostrzach z 
zaworkiem 
  bezpieczeństwa 
- pakowane po 50 szt/op 

 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 8, poz. 5, 6) 
Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 5 i 6 pakietu 8 i zaoferowanie w pozycji 5 worka o 
pojemności 300 ml o wymiarach 90 mm x 190 mm oraz w pozycji 6 worka o pojemności 1100 ml o wymiarach 
170 mm x 240 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 9, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do przezskórnej  nefrostomii F-12 cewnik typu J z materiału 
dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, który jest sztywny w środku a miękki na zewnątrz, otwory drenujące 
rozmieszczone na pętli cewnika, łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, kranik, igła punkcyjna 
dwu częściowa 18 G dł. ok. 20 cm widoczna w USG, prowadnik LUNDERQUISTA typu J dł. ok. 80 cm giętka 
końcowka, komplet rozszerzadeł automatycznych z 1 rozrywalną koszulką widoczną w RTG, zatyczka. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 9, poz. 2) 
1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do punkcji  pęcherza moczowego 14Ch w składzie: cewnik 
typ pigtail wykonany z poliuretanu dł. 55cm , bardzo ostrą rozrywalną kaniulę 12 cm, taśmę mocującą, zacisk na 
cewnik, zatyczkę, skalpel oraz worek na mocz minimum 2 L. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 9, poz. 3) 
1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów 4,8/28cm z 
cewnikiem zamkniętym od strony nerki, a otwarty od strony pęcherza, cewnik typu Double-J wykonany z 
poliuretanu z możliwością drenażu powyżej 3 m-cy widoczny w  RTG otwory drenujące rozmieszczone na całej 
długości cewnika z linią pozycyjną, popychacz dł  45 cm, prowadnik powleczony PTFE (teflonem) długość  100 cm, 
prosty, sztywny z elastyczną końcówką, zacisk 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, o wysokiej efektywności 
filtracji bakteryjnej > 99,9999% oraz filtracji wirusowej > 99,999%, o niskim oporze przepływu przy 30l/min 
wynoszący 0,5 cm H2O, objętości oddechowej 150 – 1500 ml, przestrzeni martwa 77 ml z zachowaniem 
pozostałych parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy ze zwiększoną wydajnością 
ciepła i wilgoci o skuteczności p/bakteryjnej 99,999%, objętości przestrzeni martwej 40 ml, z portem do 
kapnografu, z przezroczysto-zieloną obudową? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr mechaniczny bakteryjno-wirusowy bez wymiennika ciepła i wilgoci o 
skuteczności p/bakteryjnej 99,999%, objętości przestrzeni martwej 30 ml, z przezroczysto-zieloną obudową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy ze zwiększoną wydajnością 
ciepła i wilgoci o skuteczności p/bakteryjnej 99,999%, objętości przestrzeni martwej 34 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „pierścień zapobiegający rozłączeniu”? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej 
w środowisku wilgotnym i płynach, o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥99,999 %, z funkcją wymiennika ciepła i 
wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, waga 26 g, filtr  ze złączem 
prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 11, poz. 2) 
1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego elektrostatycznego z nawilżaniem 
- o skuteczności p/bakteryjnej 99,9999% 
- objętość przestrzeni martwej  34 ml 
- poziom nawilżania 30 mg H2O przy  VT=500 ml 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 11, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy o skuteczności p/bakteryjnej 
99,999%, objętości przestrzeni martwej 40 ml, z poziomem nawilżania 32 mg H2O przy Vt=500 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 11, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z nawilżaczem, o wysokiej 
efektywności filtracji bakteryjnej > 99,9999% oraz filtracji wirusowej > 99,999%, o niskim oporze przepływu przy 
30l/min wynoszący 0,4 cm H2O, objętości oddechowej 150 – 1500 ml, przestrzeni martwa 53 ml, o poziomie 
nawilżania przy Vt = 500 ml wynoszącym 32 mg H2O  z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 11, poz. 3) 
1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z 
jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z 
samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 
500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 
przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 
1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty. 
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2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do rurek tracheostomijnych, sterylnego  z portem do odsysania, 
port do tlenu uniwersalny,  
- wkład celulozowy wymiennika ciepła o powierzchni > 500 cm2, skuteczność nawilżania min. 27 mg/ H20  przy 
Vt 500 ml 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 11, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci zabezpieczający pacjentów po tracheotomii, 
posiadający samodomykający się port do odsysania, port do tlenu uniwersalny, objętość pływowa 200-1000 ml, 
obudowa z przejrzystego tłoczonego tworzywa sztucznego, zawiera materiał higroskopowy, skuteczność 
nawilżania 24 mg/H2O przy Vt 500 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 11, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr do rurek tracheostomijnych z portem do odsysania z zatyczką 
umieszczoną centralnie, z portem do drenu tlrnowego 5,5 mmM, o powierzchni wymiennika powyżej 500 cm2, 
skuteczność nawilżania 28,5 mg/l H2O przy Vt = 500ml, z zachowaniem pozostałych parametró1)w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 08.11.2019 r. do godz. 08:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2019 r. o godz. 
09:00. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ. 
 
 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSW w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


