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ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak 

PN/17/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazo-
wych wyrobów medycznych, znak PN/17/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 04.07.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet I: Czy Zamawiający dopuści cewniki dostępne w rozmiarach 
CH16-CH24? 
2. Pakiet I: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by cewnik w rozmiarze CH26 
pochodził od innego producenta? 
3. Pakiet III: Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadające 
dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie zaokrąglonych 
krawędziach, długość cewnika 600mm? 
4. Pakiet VI poz. 1: Czy Zamawiający dopuści butelki Redon o pojemności 
200ml i 400ml z końcówką dostosowaną do różnych średnic drenów ssą-
cych od 6F do 18F ze skala wytłoczoną co 20ml? 
5. Pakiet VI poz. 2: Czy Zamawiający dopuści standardowy dren Redon 
(bez nasadki) z perforacją i otworem końcowym w rozmiarach od 8F/70cm 
do 20F/70cm? 
6. Pakiet VII: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną niewy-
profilowaną w kształt łuku?  
7. Pakiet XIV: Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o długości 
ok. 25cm oraz o poniższych właściwościach? 
Zastosowanie: wyrób przeznaczony do identyfikacji pacjentów w oddzia-
łach szpitalnych. Właściwości: trwała opaska na nadgarstek charakteryzu-
jąca się dużą odpornością na wilgoć, działanie mydeł, środków do dezyn-
fekcji rąk i innych cieczy stosowanych w szpitalach; wykonana z miękkiego 
i delikatnego winylu; elastyczna, delikatna, lekka i łatwa w użyciu; zaokrą-
glone brzegi zapobiegają przed zranieniem; wysoka wytrzymałość na roz-
ciąganie; oznaczenie kolorystyczne w zależności od przeznaczenia; jedno-



razowe, zatrzaskowe zapięcie zabezpieczające przed przypadkowym 
otwarciem; niealergizująca, nie zawiera lateksu; bez zawartości ftalanów; 
dostępna w wersji z polem do opisu bezpośrednio na opasce oraz z wkła-
daną karteczką. 
8. Pakiet XVII: Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 200cm? 
9. Pakiet XVIII: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą gumowe 
uszczelnienie zapewniające płynny ruch oraz kryzę ograniczającą, zabez-
pieczającą przed przypadkowym wysunięciem? 
10. Pakiet XIX: Czy Zamawiający dopuści dreny dostępne w rozmiarach 
CH22-CH32 o długości 400mm? 
11. Pakiet XXI: Czy Zamawiający dopuści dreny gdzie długość dla rozmia-
rów: 24, 28, 32 wynosi 37cm? 
12. Pakiet XXIV: Czy Zamawiający dopuści igłę bez prowadnicy? 
13. Pakiet XXXI: Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne z perfora-
cją co 38cm? 
14. Pakiet XXXVII poz. 1: Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach 
45x18cm, bez znaczników, dostępny w rozmiarach 12-24, złącznikiem lar-
ge-lock? 
15. Pakiet XXXVII poz. 2: Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarach 5-
15mm? 
16. Pakiet XXXXII: Czy Zamawiający dopuści igły insulinowe do wstrzyki-
waczy dostępne w rozmiarach (rozmiar, śred. zewn. x długość mm): 28G 
0,36x12; 29G 0,33x6; 29G 0,33x8; 29G 0,33x10; 29G 0,33x12; 29G 
0,33x12,7; 30G 0,30x6; 30G 0,30x8; 30G 0,30x10; 30G 0,30x12; 31G 0,25x5; 
31G 0,25x6; 31G 0,25x8; 31G 0,25x12? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.07.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 04.07.2017 r. Szpital Specjali-

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



12) Zamawiający nie dopuszcza. 
13) Zamawiający dopuszcza. 
14) Zamawiający nie dopuszcza. 
15) Zamawiający nie dopuszcza. 
16) Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

 
  
 


