
        Sandomierz 07.12.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/25/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów 
medycznych, znak PN/25/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 06.12.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet I poz. 1 i 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowa-

nia igieł od jednego producenta? 
2. Pakiet I poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w roz-

miarach nr 26/900, nr 27/900, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? 
3. Pakiet I poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w roz-

miarach nr 26/900, nr 26/120, nr 27/900, pozostałe wymagania 
zgodne z SIWZ? 

4. Pakiet III poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rurki posiadające znacz-
niki głębokości w postaci ringów wokół rurki : dwóch w rozmiarach 
2,0-3,0, trzech 3,5-7,0? 

5. Pakiet III poz. 1 i 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogów aby rur-
ki pokryte były silikonem? 

6. Pakiet VIII poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opaskę dla noworod-
ków, wykonaną z miękkiego winylu, w kolorze różowym i niebieskim. 
Opaska jest elastyczna, lekka i łatwa w użyciu. Wysoka wytrzymałość 
na rozciąganie. Część szersza wykonana z podwójnego materiału z 
jednej z zewnętrznej strony transparentnego – tworzącego kieszonkę 
na wkładkę kartonową z danymi osobowymi. Wkładka kartonowa 
wsuwana z boku. Kartonik z opisanymi polami do uzupełnienia (na-
zwisko, łóżko, płeć, data – w języku polskim i angielskim). Długość 
opaski 175mm, wymiary papieru 1,5mmx6,5mm? 

7. Pakiet V poz. 1: Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek latekso-
wych do głowic USG w opakowaniu a’144 z przeliczeniem na 25 peł-
nych opakowań? 



8. Pakiet IX poz. 1: Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 
65g/m2 w opakowaniu a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
tj. do 5000 opakowań? 

9. Pakiet IX poz. 1: Czy Zamawiający dopuści produkt na 23% stawce 
VAT? 

10. Pakiet X poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki o dł. 60cm, po-
zostałe wymagania zgodne z SIWZ? 

11. Pakiet XIV poz. 1: Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny o 
następujących parametrach: wykonany z wysokiej jakości EVA po-
zbawionego PCV oraz ftalanów, uniwersalne połączenie 15F/22F 
umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów, rozciągli-
we ramiona o długości maksymalnej 160cm, bezlateksowy worek od-
dechowy o pojemności 1L (dla dzieci), dodatkowo rozciągliwa rura o 
długości 100cm, kolanko z portem luer-lock, sterylny, opakowanie fo-
liowe? 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.12.2017 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 06.12.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający nie wyraża zgody. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający nie dopuszcza. 
5) Zamawiający nie wyraża zgody. 
6) Zamawiający nie dopuszcza. 
7) Zamawiający dopuszcza. 
8) Zamawiający dopuszcza. 
9) Zamawiający dopuszcza. 
10) Zamawiający dopuszcza. 
11) Zamawiający dopuszcza.   
 
 

 
 

 


